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أبرز األحداث 
استمرار �يادة المعدل السنوي للتضخم � السودان مما يثير

مخاوف ماليين األشخاص الذين يعانون من عدم استتباب األمن
الغذا� ويحتاجون إ� المساعدات � مجال الغذاء ووسائل العيش.

التقى شركاء العمل اإلنسا� بقادة مجتمعات العرب والمساليت �
والية غرب دارفور.

المنظمة الدولية للهجرة أصدرت وثيقة اللمحة السنوية الموجزة
للنازحين والعائدين � 2019- والبالغ عددهم 186,813 شخصاً �

واليات دارفور وجنوب كردفان.

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة تسعى للحصول على 9
ماليين دوالر أم�يكي لالستجابة للجراد الصحراوي � السودان.

(١٢ مارس ٢٠٢٠)
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األشخاص المحتاجون
(2020)

األشخاص المستهدفون
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نسبة التمويل
8%

لألتصال بنا
باوال ايمرسون
رئيس المكتب

 emersonp@un.org

ماري كيلر
رئيس قسم الرصد وإعداد التقا�ير

 kellerm@un.org

صور 
الزيادة المضطردة في معدالت التضخم تواصل إثارة المخاوف بشأن استتباب األمن الغذائي

(١٢ مارس ٢٠٢٠)
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استمر المعدل السنوي للتضخم � ال�يادة � السودان ووصل إ� مستوى 64.3 � المائة � يناير 2020، وفقاً آلخر تحديث من بنك السودان المركزي.
حيث ارتفع المعدل من 57٪ � ديسمبر 2019 وهو ثا� أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018 عندما وصل إ� ٪73.

وقد ساهم تزايد التضخم المرتفع � �يادة تكاليف اإلنتاج الزراعي، وفقاً للتق�ير الصادر حديثاً عن بعثة منظمة األغذية والزراعة لتقييم المحاصيل
واإلمدادات الغذائية � السودان لعام 2019. وتميزت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المنتجة محلياً � معظم األسواق باالرتفاع خالل األشهر الـ 12 الماضية،
بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل، وانخفاض قيمة العملة المحلية، و�يادة االستهالك التي بدأت مجتمعة � نهاية عام 2017. وقد أورد تق�ير البعثة �

ديسمبر 2019 أن أسعار الذرة الرفيعة والدخن قد ارتفعت من 65 إ� 130 � المائة أعلى من مستوياتها قبل عام.

وكان معدل التضخم � السودان قد بدأ � االرتفاع منذ يناير 2018 عندما زاد بأكثر من الضعف إ� 52 � المائة من 25 � المائة � ديسمبر 2017.
وخالل عام 2018 كان المعدل أعلى من 50 � المائة وبلغ 73 � المائة � ديسمبر 2018. بينما انخفض بشكل حاد إ� 43.5 � المائة � يناير 2019،

وبحلول يوليو 2019، وصل إ� أعلى من مستوى 50 � المائة واستمر � ال�يادة.

إن �يادة معدل التضخم لهي مصدر قلق كبير لماليين األشخاص الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� ويحتاجون إ� المساعدات الغذائية
ووسائل العيش. ووفقاً لتق�ير أغسطس 2019 الصادر عن التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�، يعا� ما يقدر بـ 17.7 مليون شخص (42 � المائة

من إجما� السكان الذين جرى تقييمهم) من عدم استتباب األمن الغذا� ما بين المعتدل والحدودي والحاد. وهذا يشمل 11.8 مليون شخص يعانون من
مستويات اإلجهاد )أي المرحلة 2 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) و5.8 مليون شخص (14 ٪ من مجموع السكان) يعانون من أزمة أو

مستويات أسوأ من عدم استتباب األمن الغذا� (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� وما فوقها) وهم � حاجة إ� إجراء عاجل. وهذا
الرقم البالغ 5.8 مليون شخص يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد هو األعلى على اإلطالق منذ إدخال تحليل التصنيف المتكامل لمراحل األمن
الغذا� � السودان. حيث يواجه حوا� مليون شخص مستوى الطوارئ من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل

األمن الغذا�) وحوا� 4.8 مليون فرد � مستوى األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�).

نتيجة لألزمة االقتصادية، ارتفع عدد األسر المصنفة على أنها تعا� من عدم استتباب األمن الغذا� (مؤشر بديل للفقر) بنسبة 63 � المائة، من 3.8
مليون � عام 2017 إ� 6.2 مليون � عام 2019 (التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� ووثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية). كان هذا

مدفوعاً جزئياً بال�يادة التي بلغت األ�بعة أضعاف � تكلفة سلة الغذاء المحلية. وكان التأثير شديًدا على كل من سكان الحضر وال�يف، وعلى الرغم من
أن هذه الفئة األخيرة قد تأثرت بشكل أكثر حدة، حيث لم تتمكن 53 � المائة من األسر ال�يفية من تحمل مصا�يف سلة الغذاء المحلية واحدة مقارنة بـ
38 � المائة من األسر الحض�ية، وفقاً لتق�ير لألمن الغذا� الشامل وتقييم القابلية للتأثر لعام 2019. وباإلضافة إ� ذلك، و� كل من المناطق الحض�ية

وال�يفية، اضطر حوا� نصف جميع األسر إ� اللجوء إ� شكل ما من أشكال إستراتيجية وسائل العيش، مع نسب مشابهة تعتمد على استراتيجيات
التعامل مع اإلجهاد (12-13 � المائة) لكن تق�ير األمن الغذا� الشامل وتقييم القابلية للتأثر قال إن نسبة أعلى بكثير من األسر ال�يفية التي تلجأ إ�

استراتيجيات تكيف حادة أكثر (21 � المائة مقارنة بـ 14 � المائة � المناطق الحض�ية). وتشمل آليات التكيف هذه تخطي الوجبات أو تقليلها، وخفض
النفقات على التعليم، بما � ذلك إخراج األطفال من المدرسة، والصحة، وكذلك بيع األصول المتاحة أو االقتراض من شبكات الدعم الممتدة.

عالوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي إصالحات الدعم المعتزمة إ� �يادات � أسعار السلع مما سيؤثر سلباً بشكل حاد على أولئك الذين هم بالفعل
األكثر عرضة للمخاطر، بما � ذلك فقراء ال�يف. ومن دون دعم إضا� سيكون لدى عدد أكبر من األسر إمكانية حصول محدودة على الخدمات األساسية

مما يضطرهم إ� اللجوء إ� وسائل عيش ال رجعة فيها واستراتيجيات تكيف أخرى، األمر الذي يؤدي إ� م�يد من استنفاد األصول ويؤثر على تنمية
رأس المال البشري على المدى الطويل.

https://cbos.gov.sd/sites/default/files/.....%20-%2001-2020.pdf
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حيث سيحتاج حوا� 9.3 مليون شخص � السودان إ� المساعدات اإلنسانية والحماية � عام 2020. ويمثل هذا واحد تق�يباً من بين كل أ�بعة أشخاص
� السودان. وتهدف األمم المتحدة والمنظمات الش�يكة لها إ� تقديم المساعدات إ� 6.1 مليون من بين األشخاص األكثر عرضة للمخاطر � السودان من

خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 والتي تسعى للحصول على 1.35 مليار دوالر أم�يكي من الجهات المانحة.

Demographic breakdown of internally displaced
(people in Sudan (2019

االتجاهات 
أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بيانات تسجيل

للعائدين والنازحين للعام 2019

سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 186,813 شخصاً �
أنحاء واليات دارفور وجنوب كردفان � عام 2019. ومن بين المسجلين، كان 155,117

(83 � المائة) من العائدين و31,696 (17 � المائة) من النازحين. ومن بين حاالت
العائدين، كان 128,429 (83٪) عائدين من النزوح و26,688 (17٪) كانوا عائدين من

خارج البالد.

وعلى مدى العامين الماضيين، كان عدد حاالت العودة � دارفور أعلى بكثير من عدد
النازحين الجدد. وكان عدد كافة حاالت العودة من بين النازحين المسجلين هو

128,429 نازحاً عائداً � منطقة دارفور بينما كان هناك � نفس الوقت 20,800 نازح
جديد � دارفور. و� عام 2018، سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 223,000

عائد و53,700 نازح جديد. وقد عزت نتائج بعثة منظمة األغذية والزراعة لتقييم
المحاصيل واإلمدادات الغذائية � السودان لعام 2019 ال�يادة الكبيرة � المساحة

المزروعة � دارفور � ذلك العام إ� عودة النازحين السابقين إ� قراهم لموسم
الزراعة.

كما تستمر أنشطة تسجيل مصفوفة تتبع النزوح � السودان منذ عام 2004. و� الوقت الحا�، توفر المصفوفة تسجيالت الطوارئ الس�يعة والتحقق من
البيانات بناء على طلب من الشركاء من أجل تلبية احتياجات المعلومات الفو�ية الختيار النازحين واالستهداف والبرمجة بشأن النازحين والعائدين واألفراد

المتأث�ين بالفيضانات. كما يجري حالياً تنفيذ أنشطة تسجيل رصد التدفق � أبيي لحصر أعداد القادمين من جمهو�ية جنوب السودان إ� السودان وكذلك
� مطار الخرطوم الدو�، وميناء سواكن لحصر عودة المواطنين السودانيين من المملكة الع�بية السعودية.

(١٢ مارس ٢٠٢٠)

Population movements in El Geneina, West Darfur

االستجابة للطوارئ 
تحديث عن االستجابة اإلنسانية في والية غرب دارفور

زارت مفوضية العون اإلنسا� السودانية الحكومية وشركاؤها اإلنسانيون الجنينة
حاضرة والية غرب دارفور � 3-5 مارس 2020 لمتابعة المخاوف التي حددها

المجتمع المحلي فيما يتعلق باألمن، والحصول على الخدمات األساسية والعدالة
للمتأث�ين بالعنف.

التقى ف�يق البعثة بمفوض مفوضية العون اإلنسا� والوا� ووكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية الدولية وقادة من مجتمعات المساليت والعرب. وعلى

الرغم من التحسينات التي أدخلت على الوضع األمني � المعسكرات، ال يزال
النازحون قلقين من أن التحسينات لن تستمر. وقد أُدخلت تحسينات على الخدمات �

المعسكرات، مع تقديم مفوضية العون اإلنسا� والشركاء � المجال اإلنسا� الدعم
للمآوي. وقد جرى اعتقال الجناة المزعومين للعنف الذي حل� بالنازحين � نهاية

ديسمبر 2019، ولكن لم تجر إعادة أو استبدال أي من الممتلكات المنهوبة.

(١٢ مارس ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-response-plan-2020-january-2020
https://displacement.iom.int/reports/sudan-%E2%80%94-2019-registration-factsheet
https://reliefweb.int/report/sudan/special-report-2019-fao-crop-and-food-supply-assessment-mission-cfsam-sudan-28-february
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واتفق قادة المجتمع على السماح للشركاء بإجراء تقييمات األضرار التي لحقت بالمآوي � معسكرات ك�يندينق 1 و ;ك�يندينق 2 وبيت السلطان، وتقييم
احتياجات المنطقة حيث لم يجر تحديد االحتياجات اإلنسانية بعد. كما يقوم ف�يق مؤلف من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة،

ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، ومنظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، وموئل األمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية
الوطنية حاليا بإكمال التقييم.

خاصية 
السودان يجيز ألول مرة إجراءات التشغيل القومية الموحدة بشأن الوقاية من العنف القائم

على النوع االجتماعي واالستجابة له في السودان

ير، أطلقت حكومة السودان إجراءات التشغيل القومية الموحدة بشأن منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له. بناًء على � 17 فبرا
المبادئ الدولية، جرى تطوير هذه البرامج باللغة الع�بية من خالل عملية تعاونية تقودها وزارة العمل والتنمية االجتماعية وإدارة مكافحة العنف ضد

المرأة، بمشاركة وكاالت األمم المتحدة، باإلضافة إ� الحكومة، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية � هذه العملية. تحدد إجراءات التشغيل
القياسية القومية للعنف القائم على النوع االجتماعي اإلجراءات واألدوار والمسؤوليات لكل ممثل مشارك � االستجابة للعنف القائم على النوع

االجتماعي، بما � ذلك مسارات اإلحالة المتفق عليها تبادلياً وآليات الحصول على موافقة الناجين. وسيجري استخدامها يداً بيد مع المبادئ التوجيهية
القومية والدولية الحالية لمنع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له.

ً وترأست حفل االفتتاح و�يرة العمل والتنمية االجتماعية، السيدة لينا الشيخ التي أكدت أن حقوق المرأة هي أولوية للسودان وأن المرأة لعبت دوراً رائدا
� بناء المجتمع. كما أشارت إ� أن العنف القائم على النوع االجتماعي يمثل أحد أعظم التحديات � المجتمع وبإجازة هذه التدابير، اتخذت خطوة لتحقيق
العدالة وحقوق المرأة. وشددت الو�يرة على أن تطبيق إجراءات التشغيل القومية الموحدة هذه لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي هو مسؤولية

على جميع المستويات القانونية والصحية واالجتماعية.

(٥ مارس ٢٠٢٠)

A woman in Darfur collecting millet (UNAMID,
(Archive

االتجاهات 
تقرير خاص: بعثة تقييم المحاصيل واألغذية التابعة

لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) لعام
2019 إلى السودان (28 فبراير 2020)

وفقاً لتقييم وزارة الزراعة والموارد الطبيعية إلمدادات السودان الغذائية يقدر إجما�
اإلنتاج القومي من الذرة الرفيعة والدخن � 2019/20 بنحو5.1 مليون طن، أي أقل

بنسبة 36 � المائة من اإلنتاج القياسي للعام السابق و18 � المائة أقل من متوسط
الخمس سنوات الماضية. قد يكون لذلك تأثير خطير على األمن الغذا� � البالد حيث

يعا� ما يقدر بنحو5.8 مليون شخص (14 � المائة من إجما� السكان) من أزمات
أو مستويات أسوأ من عدم استتباب األمن الغذا�، وفقاً ألحدث تصنيف لمراحل

األمن الغذا� المتكاملة � السودان صادر لشهري يونيو- أغسطس 2019: فهناك حالة
عدم استتباب حادة لألمن الغذا�. هذا الرقم هو األعلى على اإلطالق منذ إدخال تحليل

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�. حيث ينص التق�ير على أن حوا� مليون
شخص يواجهون مستويات طوارئ من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد (المرحلة الرابعة حسب تصنيف مراحل األمن الغذا� المتكاملة( وحوا� 4.8

مليون شخص هم � وضع األزمة (أي المرحلة الثالثة حسب تصنيف مراحل األمن الغذا� المتكاملة (، � حين أن ما يقرب من 11.8 مليون هم �
مرحلة اإلجهاد (المرحلة الثانية حسب تصنيف لمراحل األمن الغذا� المتكاملة). وبشكل عام، جرى تصنيف 162 محلية من 17 والية من أصل 18 والية

سودانية.

(٥ مارس ٢٠٢٠)

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_Key%20Messages_2019JuneAugust.pdf
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كما جرى تقييم إلمدادات السودان الغذائية من قبل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية - بمساعدة من منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
وشركاء آخ�ين � المدة بين 24 نوفمبر و14 ديسمبر 2019 لتحديد إنتاج المحاصيل ووضع اإلمدادات الغذائية � جميع الواليات الـ 18 � البالد. ويمكن

أن يعزى انخفاض إنتاج المحاصيل إ� تحول المزارعين إ� إنتاج محاصيل نقدية أكثر �بحاً مثل السمسم والفول السودا�، باإلضافة إ� انخفاض الغالت
الناتجة عن الظروف المناخية غير المواتية وتفشي اآلفات. وقد جرى اإلبالغ عن قيود مفروضة على توفر المدخالت الزراعية وإمكانية الوصول إليها نتيجة

الرتفاع وتزايد التضخم، مما أدى أيضاً إ� ارتفاع تكاليف اإلنتاج. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي وردت
تقا�ير عن نقص الوقود والتأخير � توصيله � عدة أجزاء من البالد. وأظهر تقييم منتصف الموسم الذي أجرته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أن كمية

الوقود التي جرى توفيرها � عام 2019 إلعداد األراضي والغرس وإزالة األعشاب الضارة كانت 36 � المائة من إجما� االحتياجات، بينما كانت 52 �
المائة � عام 2018. وأجبر المزارعون على شراء الوقود من السوق الموا�ية، ودفع ثالثة إ� أ�بعة أضعاف السعر الرسمي. وقد أدى هذا إ� �يادة

إجمالية � تكاليف اإلنتاج.

وكان معدل ظهور اآلفات واألمراض واألعشاب الضارة � موسم زراعة المحاصيل � صيف عام 2019 أعلى بكثير مما كان عليه � السنوات السابقة وأث�ر
على اإلنتاج. كما أدت أحداث الطقس غير الطبيعية إ� إضعاف المحاصيل، � حين أن البيئة األكثر رطوبة بشكل عام - بسبب موسم األمطار الطويل –

الءمت انتشار الحشائش واآلفات � المراحل األخيرة من نمو المحاصيل، أثناء نمو الحبوب وامتالئها. كما وردت تقا�ير عن تفشي الفئران على مستويات
كبيرة � واليات كسال والنيل األزرق وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل األبيض ودارفور. وأدت بداية األمطار الصيفية � شهر مايو إ� تحسين رطوبة

الت�بة ونمو النباتات، مما حفز تكاثر القوارض خالل مدة الجفاف المطولة � يوليو، وتسببت أعداد السكان الكبيرة � أضرار جسيمة للمحاصيل أيضاً أثناء
الزراعة. وباإلضافة إ� ذلك، وعلى الرغم من تدابير المراقبة والتحكم المستمرة التي وضعتها إدارة وقاية النباتات � السودان، فقد جرى اإلبالغ عن العديد

من الهجمات التي تشنها الطيور � مناطق هامة إلنتاج المحاصيل.

(Desert locust map (FAO

التنبؤ 
ال يزال وضع الجراد الصحراوي يشكل خطورة في

مناطق التكاثر على طول ساحل البحر األحمر

ال يزال وضع الجراد الصحراوي خطيراً استناًدا إ� عمليات المسح التي أج�يت خالل
شهر فبراير من عام 2020 � مناطق التكاثر الشتوية والصيفية على طول ساحل

البحر األحمر، وفقاً لنشرة الجراد الصحراوي الصادرة � فبراير من قبل إدارة وقاية
النباتات � السودان. وقد استهدفت عمليات المكافحة الجوية واألرضية األسراب

الناضجة ومجموعات النطاط واألسراب � مراحل مختلفة � األجزاء الجنوبية
والشمالية من ساحل البحر األحمر. كما جرى اكتشاف البالغين الناضجين / غير

الناضجين ذوي الكثافة المنخفضة � عدة مواقع � مناطق التكاثر الصيفية والشتوية.
وجرى مسح ما مجموعه 83,900 فدان خالل المدة المذكورة أعاله ، وعولجت 5,050

فداناً منها.

يام األو� وسجلت التقا�ير هطول أمطار خفيفة على الساحل الجنو� خالل العشرة أ
ير. ونتيجة لذلك، ظلت الظروف البيئية مواتية لتكاثر الجراد الصحراوي من شهر فبرا

ونموه � تلك المناطق. كما ساد الغطاء النبا� األخضر، وأبلغ عن رطوبة الت�بة خاصة
� دلتا طوكر والساحل الجنو�، بينما سيجف الغطاء النبا� � الساحل الشما� والسهول شبه الساحلية.

أحدث تق�ير عن الجراد الصحراوي الصادر عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) يفيد بأن الجراد الصحراوي البالغ المنتشر ينضج � السودان
على الساحل األوسط للبحر األحمر.

وتشير تنبؤات النشرة حتى منتصف شهر مارس إ� أن النباتات الخضراء كانت سائدة � الجزء الجنو� من ساحل البحر األحمر ودلتا طوكر. لذلك، تظل
الظروف البيئية مواتية ل�يادة عدد الجراد الصحراوي وتشكيل أسراب الجراد الصحراوي ومجموعات النطاط اإلضافية. وبسبب وضع الجراد الصحراوي �

البلدان المجاورة، من المحتمل أن تغزو الم�يد من األسراب المناطق الخضراء � مناطق التكاثر الشتوي � السودان. وعالوة على ذلك، نتيجة للظروف
الجافة � الجزء الشما� من ساحل البحر األحمر قد تهاجر أسراب إ� مناطق التكاثر الصيفية � واليتي الشمالية ونهر النيل. وتشير توقعات هطول

األمطار الموسمية لشهر مارس - مايو 2020 من هيئة األرصاد الجوية السودانية بشكل أساسي إ� متوسط هطول األمطار (أعلى من المتوسط � بعض
المناطق) بين شهري مارس ومايو، والذي يوفر الظروف الالزمة للنباتات ومستوى معين من ظروف رطوبة الت�بة التي يعتمد عليها الجراد الصحراوي.

(٥ مارس ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%20DL%20%20Bulletin%20February%202020.pdf
http://www.fao.org/ag/locusts/en/info/info/index.html
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هناك نقص � المبيدات وغيرها من اإلمدادات الالزمة إذا حدث سينا�يو جائحة الجراد نتيجة لغزو الجراد على نطاق واسع من البلدان المجاورة ، وحينها
سيحتاج السودان إ� 7.2 مليون دوالر. وقد دعمت المنظمة حتى اآلن توفير 1.55 مليون دوالر أم�يكي ، بما � ذلك مليون دوالر من صندوق السودان

اإلنسا�. ومع ذلك، ال تزال االحتياجات كبيرة. وتحتاج الحكومة بشكل عاجل إ� الم�يد من المركبات (للرش) وللمبيدات الحش�ية والمعدات الميدانية
واألموال لتغطية نفقات التشغيل.

ولالستجابة � السودان واليمن، هناك حاجة ماسة إ� 15.2 مليون دوالر من جانب المنظمة لدعم تدابير الرصد وحماية وسائل العيش وتع�يز االنتعاش
المبكر. هذا باإلضافة إ� النداء الذي يدعو إ� توفير 138 مليون دوالر لالستجابة الس�يعة واإلجراءات االستباقية � القرن األف�يقي الكبير بأسره.

ووفقاً لمنظمة األغذية والزراعة، يعد الجراد الصحراوي (شيستوس�يكا ج�يجا�يا( أكثر اآلفات المهاجرة تدميراً � العالم. استجابة للمنبهات البيئية، فيمكن
أن تتشكل أسراب الجراد الصحراوي الكثيفة الحركة منه. فهذه األسراب تلتهم الطعام بشراهة ويستهلكون وزنهم يومياً، ويستهدفون المحاصيل الغذائية

والعلف. ويمكن أن يحتوي سرب بكيلومتر واحد فقط ما يصل إ� 80 مليون جرادة بالغة، مع القدرة على استهالك كمية من الطعام � يوم واحد تكفي
عدد 35,000 شخص. لذا تشكل أسراب الكبيرة تهديداً رئيسياً لألمن الغذا� ووسائل العيش ال�يفية.

لم�يد من المعلومات حول الجراد الصحراوي عامة وأزمة الجراد الصحراوي � شرق إف�يقيا، انقر هنا

صور 
خريطة السودان المحدثة متوفرة اآلن لمحليات السودان ال 189 كافة

(٥ مارس ٢٠٢٠)

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/ADDENDUM%20-%20NENA%20Desert%20Locust%20appeal%20for%20rapid%20response%202020.pdf
http://www.fao.org/locusts/en/
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تعاون ف�يق نظام المعلومات الجغرافية � الجهاز المركزي لإلحصاء، والمركز القومي للمعلومات، ووزارة الحكم االتحادي، وهيئة المساحة السودانية
(الهيئة الحكومية المخولة بإجازة الحدود الجغرافية)، بالتعاون بين اليونيسيف ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) لتحديث الحدود
اإلدا�ية لخ�يطة السودان. وتعكس الخ�يطة الجديدة الحدود المتفق عليها لجميع الواليات البالغ عددها 18 والية و189 محلية � البالد. كما جرى تحميل
ً حدود الواليات والمحليات النهائية على موقع مركز بيانات الجغرافيا المكانية التابع لحكومة السودان. وتشكل هذه البيانات التشغيلية المشتركة عنصرا

حاسماً للتخطيط المشترك وصنع القرار بين الشركاء � المجال اإلنسا� والشركاء � التنمية والحكومة.

يرجى النقر هنا لتن�يل الخ�يطة

Solar powered mini-water yard upgraded from a
hand pump by TGH with SHF funds (OCHA, January

(2020

تحليل 
مع تحسن إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية، يوفر

صندوق السودان اإلنساني المزيد من الموارد لتلبية
االحتياجات في جبل مرة

يتواصل تحسن إتاحة وصول الجهات الفاعلة اإلنسانية لتقديم المساعدات اإلنسانية
لكل من يحتاج إليها � منطقة جبل مرة بوالية وسط دارفور. وقد قام صندوق

السودان اإلنسا� ببعثة رصد � المنطقة � نهاية شهر يناير من عام 2020. وقد
تحسن النقل البري بين قولو (بمحلية شمال جبل مرة) ونرتيتي (بمحلية غرب جبل

مرة) بشكل تد�يجي � األشهر الستة الماضية مما أدى لتحسين حركة األشخاص
والبضائع بين المنطقتين. وحتى العام الماضي، كانت العمليات محدودة داخل مدينة
قولو نتيجة لعدم استتباب األمن؛ وقد توسعت المناطق التي أتيح الوصول إليها بأكثر

من خمسة كيلومترات إ� الغرب من المدينة وجنوبها.

و� عام 2019، خصص صندوق السودان اإلنسا�5.8 مليون دوالر أم�يكي أل�بعة
شركاء يوفرون األمن الغذا� ودعم وسائل العيش، فضالً عن تقديم المساعدات �

مجاالت التعليم والصحة والتغذية والحماية. ومنطقة تجمعات هذه المشا�يع هي 11
ق�ية (قولو، كارون، أوساجين، كورمون، بوراي، يارا، تيري، كيلينج، وكيرول) والقرى الصغيرة المحيطة بوادي بوراي. كما جرى استهداف ما يقدر بنحو

130,000 شخص من بينهم 24,600 رجل؛ و29,733 امرأة؛ و 35,887 فتى و39,980 بنت. وقد تمكن الشركاء � قولو من الوصول إ� حوا� 36,188
شخصاً من بينهم 12,426 رجًال؛ و15,466 امرأة؛ و4,151 فتى؛ و4,147 بنت.

برمجة صندوق السودان اإلنسا� � قولو

أعرب قادة المجتمع ومفوضية العون اإلنسا� الحكومية والمتطوعون من المجتمع � قولو عن ارتياحهم للمشا�يع القائمة. وقد طلبوا تدخالت إضافية
لحصاد مياه األمطار مثل المشروع الذي يموله مكتب الوكالة األم�يكية للتنمية الدولية للمساعدات � حاالت الكوارث الخارجية والذي دعم بناء سد صغير

� ق�ية كورون. وتستخدم مياه األمطار التي يجري جمعها � هذا السد ألغراض الشرب والري و�بما تعيد ملء مصادر المياه الجوفية. كما يود الشباب
القيام بأنشطة مدرة للدخل لمساعدتهم � بناء مهاراتهم وتوفير احتياجات أسرهم. وقد طلب المجتمع أيضاً تو�يع البذور وغيرها من األدوات الزراعية �

الوقت المناسب لتتزامن مع موسم األمطار.

برمجة صندوق السودان اإلنسا� � زالنجي

يمول صندوق السودان اإلنسا� ثما� عيادات صحية � زالنجي تديرها المنظمات الغير حكومية وهي الفيلق الطبي الدو� ومنظمة اإلغاثة العالمية.
وباإلضافة إ� ذلك، تقدم منظمة اإلغاثة العالمية خدمات التغذية � مناطق مثل ق�ية دانكوج (31 كم من مدينة زالنجي) ألول مرة. كما أنها أول مرة

يتلقى األشخاص � دانكوج خدمات الحماية من خالل شبكة حماية مجتمعية واحدة أنشئت � الق�ية. وقد طلب المجتمع الم�يد من التدخالت التعليمية،
وخاصة � ق�ية دانكوج. حيث يوجد � الق�ية مدرسة واحدة بها ثالثة فصول دراسية غير مجهزة وبدون سقف. وباإلضافة إ� ذلك، زار ف�يق صندوق
السودان اإلنسا� مدرستين � منطقتي الشعلة والسالم � بلدة زالنجي. وتحتاج كلتا المدرستين إ� إعادة التأهيل واألثاث، خاصة المقاعد للطالب. و�

منطقة السالم رأى ف�يق الرصد مجموعة من 64 تلميذاً من الصف األول يجلسون تحت راكوبة (سقيفة صغيرة من القش) مع توفر أ�بعة مقاعد فقط.

(٢٧ فبراير ٢٠٢٠)

http://sgdc.geoportal.gov.sd/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_map_05Mar20_A3_V1.pdf
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يحتاج األشخاص � معسكر الحصاحيصا للنازحين - والذي يقدر عدد سكانه بحوا� 43,390 شخص - إ� الخدمات الصحية والمياه. حيث تعمل أ�بع
مضخات فقط من أصل 19 مضخة � المعسكر بسبب نقص الصيانة، وفقاً لممثلي المجتمع الذين قابلوا ف�يق البعثة. باإلضافة إ� ذلك يحتاج المعسكر

إ� أنشطة حماية.

Demographic data of new IDPs in El Geneina town
((source: IOM

االستجابة للطوارئ 
ستكملت المنظمة الدولية للهجرة تقديرات جديدة
للنازحين بسبب القتال بين المجتمعات في الجنينة

بوالية غرب دارفور، بينما تتواصل االستجابة اإلنسانية

تراقب المنظمة الدولية للهجرة نزوح األشخاص المتأث�ين بالعنف بين المجتمعات �
والية غرب دارفور منذ 10 يناير 2020 من خالل مصفوفة تتبع النزوح. وقدرت

ً المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 37,908 شخصاً (8,250 عائلة) من 11 موقعا
ير. يلجؤون عبر 35 موقعاً من مواقع النزوح � مدينة الجنينة وذلك حتى 25 فبرا

ويشير هذا الرقم المحّدث إ� انخفاض قدره 2,109 نازح من المنطقة منذ التحديث
السابق � 09 فبراير2020. وتشير التقا�ير الواردة من الجهات الفاعلة اإلنسانية على

أرض الواقع إ� أن األشخاص النازحين الذين لم تتأثر منازلهم يعودون اآلن إ�
مواقعهم األصلية.

من إجما� عدد النازحين كان هناك ما يقدر بنحو 20,765 (55٪) من اإلناث و17,143 (45٪) من الذكور. ويشير الم�يد من التفصيل حسب العمر إ� أن
الفئة العم�ية السائدة هي من 18 إ� 59 (24٪ إناث، 18٪ ذكور)، تليها األعمار من 6 إ� 17 (14٪ إناث، 12٪ ذكور)، ثم 0 إ� 5 (13٪ إناث، 12٪ ذكور )

وأكثر من 60 عاماً (4٪ إناث، 3٪ ذكور).

وتواصل الجهات الفاعلة اإلنسانية تقديم المساعدات للمتأث�ين الذين لجأوا إ� مدينة الجنينة. ويجري تقديم المساعدات � مجا� الصحة والتغذية
والمياه والمرافق الصحية والنظافة (المواد غير الغذائية) � مواقع تجمع النازحين. ويجري أيضا تقديم المشورة النفسية واالجتماعية ومتابعة مسائل

وقضايا الحماية. ويجري نقل المياه بالشاحنات إ� معظم نقاط تجميع النازحين، وأنشأ الشركاء ستة أماكن مالئمة/صديقة لألطفال � ستة مواقع. وحتى
17 فبراير عاد 1,950 من األطفال إ� المدرسة عندما استأنفت 32 صفاً من الصفوف الدنيا تقديم خدمات التعليم. ومع ذلك، فإن الحضور منخفض

بسبب المسافة بين المدارس من مدينة الجنينة (حيث يقيم األشخاص النازحون اآلن) وغياب برامج التغذية المدرسية، التي بدأت للتو. وقد جرى إرسال
طلب إ� مكتب الوا� لدعم الحافالت لنقل األطفال إ� المدرسة. باإلضافة إ� ذلك، تبحث وزارة الت�بية والتعليم عن مساحات بديلة لعقد امتحانات

الصف الثامن لسبع مدارس ال تزال يشغلها النازحون حالياً.

(٢٧ فبراير ٢٠٢٠)

االتجاهات 
أسعار المواد الغذائية المرتفعة تبلغ مستويات قياسية – وفقًا

لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة

استمرت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع محلياً � االرتفاع � ديسمبر 2019 ويناير 2020 على الرغم من
حصاد موسم 2019 الذي جرى االنتهاء منه مؤخراً وذلك وفقاً ألحدث إصدار من نشرة رصد وتحليل أسعار

األغذية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة (الفاو). كما ارتفعت أسعار القمح المستورد � شهر يناير
وبمعدالت أسرع، حيث ارتفعت بنسبة 20 � المائة. وبشكل عام وصلت أسعار الحبوب إ� مستويات قياسية

بما يصل إ� ضعف المستويات المرتفعة بالفعل � العام السابق. وكان السبب الرئيسي � ذلك هو ضعف إنتاج الحبوب لعام 2019 وضعف العملة
باإلضافة إ� نقص الوقود وارتفاع أسعار المدخالت الزراعية مما أدى إ� تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل وذلك وفقاً لنشرة رصد وتحليل أسعار األغذية.

(٢٧ فبراير ٢٠٢٠)

https://dtm.iom.int/reports/sudan-%E2%80%94-emergency-event-tracking-report-el-geneina-6
http://www.fao.org/3/ca7728en/ca7728en.pdf


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ١٢ مارس ٢٠٢٠

الصفحة 9 من 11

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٢ مارس ٢٠٢٠

ووفقاً للنتائج األولية التي توصلت إليها بعثة تقييم اإلمدادات الغذائية والمحاصيل التي قادتها الحكومة � عام 2019 يقدر إنتاج الحبوب الخشنة لعام
2019 (الذرة الرفيعة والدخن) بحوا� 5.2 مليون طن، أي أقل بنسبة 36 � المائة من اإلنتاج الوفير لعام 2018 وأد� بنسبة 18 � المائة عن المتوسط
من السنوات الخمس الماضية. وكان المحرك الرئيسي لنقص اإلنتاج هو م�يج من مدد الجفاف المطولة � يوليو، تليها أمطار غ�يرة � أواخر الموسم،

مما أدى إ� فيضانات واسعة النطاق. كما أثر التفشي الحاد لآلفات على الغلة.

وقد أورد نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة � تقا�يره � وقت سابق من هذا العام أنه وفقاً للمعلومات الميدانية المتوفرة، فإن غالت الحبوب الرئيسية، مثل
الذرة الرفيعة والدخن، أقل من المعتاد هذا الموسم بسبب الفيضانات، وموسم األمطار الممتد، وتفشي اآلفات. وباإلضافة إ� ذلك، تشير التقا�ير الميدانية

إ� أن ال�يادات � المساحات المزروعة � المحاصيل النقدية أدت إ� انخفاض � المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب، والتي من المرجح أن تؤدي
إ� م�يد من االنخفاض � إنتاج الحبوب مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن ناحية أخرى، أفاد برنامج الغذاء العالمي � تق�يره "رصد األسواق" لشهر يناير 2020 بأنه من المرجح أن تظل األسعار مرتفعة وتستمر عند
مستواها المرتفع ألن موسم الحصاد الحا� غير مشجع (انظر جدول أسعار الذرة الرفيعة أدناه). وكان متوسط سعر التجزئة القومي للذرة الرفيعة 26.87

جنيهاً للكيلوجرام، وهو ما زاد بنسبة 15 � المائة بالمقارنة بالشهر السابق.

بلغ متوسط سعر التجزئة القومي للماعز 3,874 جنيه سودا� لكل رأس، وهو ما ي�يد بنسبة 7٪ مقارنة بالشهر السابق. وبلغ متوسط سعر التجزئة
القومي للفول السودا� 1,361 جنيه سودا� للكيس، والذي زاد بنسبة 9 � المائة مقارنة بالشهر السابق. وكان متوسط التكلفة القومي لسلة األغذية

المحلية 38.1 جنيهاً سودانياً، والتي ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 13 � المائة مقارنة بالشهر السابق.

وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، فإن 6.2 مليون شخص � جميع أنحاء السودان سيحتاجون إ� الغذاء ووسائل العيش. ويهدف شركاء برنامج
ير، جرى خطة االستجابة اإلنسانية إ� توفير المساعدات الغذائية ووسائل العيش إ� 4.7 مليون شخص من الفئات األكثر عرضة للمخاطر. وحتى 26 فبرا

تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 بنسبة 8 � المائة فقط، ولم تجر تلبية المتطلبات البالغة قيمتها 1.24 مليار دوالر.

لم�يد من المعلومات حول وضع التمويل بالنسبة لخطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2020، يرجى الضغط هنا

Trends of people targeted vs people reached since
2015

االتجاهات 
السودان: اتجاهات االستجابة اإلنسانية والمتطلبات

المالية، 2015 - 2020

خالل السنوات الخمس الماضية، شهد السودان �يادة إجمالية � عدد األشخاص الذين
يحتاجون إ� المساعدات اإلنسانية من 5.4 مليون شخص � عام 2015 إ� 9.3
مليون شخص � عام 2020. أتيح الوصول إ� 4.3 مليون شخص بشكل ما من

أشكال المساعدات � عام 2019 مقارنة بالعدد المستهدف البالغ 4.4 مليون شخص.
وبلغ عدد األشخاص الذين جرى الوصول إليهم 51 � المائة من 8.5 مليون شخص
يقدر أنهم بحاجة. وظل عدد األشخاص الذين جرى الوصول إليهم بين عامي 2016
و2018 بالنسبة إ� العدد اإلجما� لألشخاص المحتاجين ثابتاً بمتوسط سنوي قدره

4.1 مليون شخص. ومنذ عام 2015 ظل مستوى التمويل الذي جرى تلقيه �
المتوسط ما بين 50 و60 � المائة من إجما� متطلبات خطة االستجابة اإلنسانية.

والجدير بالذكر أن صندوق السودان اإلنسا� هو وسيلة فعالة من حيث التكلفة لدعم
العمل اإلنسا� � السودان. ويهدف الصندوق الخاضع إلشراف منسق الشؤون

اإلنسانية إ� دعم تخصيص موارد المانحين وصرفها � الوقت المناسب لتلبية االحتياجات اإلنسانية األكثر أهمية على النحو المحدد � خطة االستجابة
اإلنسانية أو أي استراتيجية يصادق عليها منسق الشؤون اإلنسانية. ويوفر صندوق السودان اإلنسا� التمويل للمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية

ووكاالت األمم المتحدة. حيث يتلقى صندوق السودان اإلنسا� مساهمات الجهات المانحة الطوعية ويدعم االستجابة اإلنسانية على مدار العام. وقد
انتقلت اإلدارة المالية لصندوق السودان اإلنسا� � عام 2020 من برنامج األمم المتحدة اإلنما� إ� مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان.

لم�يد من المعلومات حول بيانات التمويل اإلنسا� الحالية والتا�يخية للسودان، يرجى االنتقال إ� خدمة التتبع الما� على شبكة اإلنترنيت

(٢٧ فبراير ٢٠٢٠)

https://fews.net/east-africa/sudan
https://fts.unocha.org/appeals/870/summary
https://fts.unocha.org/countries/212/summary/2020
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تنسيق 
برمجة مساواة النوع االجتماعي في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020

ال يزال عدم المساواة بين األنواع االجتماعية متجذرة بعمق، وهي مرتكزة على األعراف الثقافية، وقائمة � شتى أنحاء السودان وتتطلب من المنظومة
اإلنسانية أن تأخذ بعين االعتبار االحتياجات المحددة للنساء والرجال والفتيان والفتيات � أي تدخل. ويعمل المجتمع اإلنسا� على التخفيف من مخاطر

الحماية بين الجنسين، وخاصة العنف القائم على النوع االجتماعي، وتعميم المساواة بين الجنسين وإدماجها بشكل فعال وتمكين المرأة � االستجابة
الشاملة.

لضمان برمجة مساواة النوع االجتماعي بين الشركاء � المجال اإلنسا�، ال سيما � خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، أجرى مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية � السودان (أوتشا) سلسلة من الدورات التد�يبية � عام 2019 حول مؤشر النوع االجتماعي والعمر للشركاء � المجال اإلنسا�، وهي أداة
ل�يادة برمجة استجابة النوع االجتماعي والعمر. وباإلضافة إ� ذلك، أجرى كبير المستشا�ين لشؤون النوع االجتماعي � مكتب المنسق المقيم وهيئة

األمم المتحدة للمرأة مناقشات مع منسقي القطاعات على مستوى مجموعة التنسيق بين القطاعات لضمان اإلدماج المنهجي العتبارات النوع االجتماعي
� جميع القطاعات. كما سيركز الشركاء على تع�يز قدرات جميع أصحاب المصلحة على إجراء تحليل النوع االجتماعي وجمع البيانات المصنفة حسب
النوع والعمر؛ وتمكين المرأة ومشاركتها وإشراكها؛ وحماية أكثر الفئات عرضة للمخاطر وتشجيع حصول النساء والفتيات واألطفال غير المصحوبين على

الخدمات األساسية.

� خطة السودان لالستجابة اإلنسانية لعام 2020، طبق ما يقرب من 53 � المائة من مشا�يع دورة البرنامج اإلنسا� مؤشر النوع والعمر. وهذه �يادة من
42 � المائة � خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019.

(٢٧ فبراير ٢٠٢٠)

تفاعلي 
السودان: أداة من يفعل ماذا وأين التفاعلية

جرى تصميم " أداة من يفعل ماذا وأين" إلظهار أين تعمل المنظمات اإلنسانية وما الذي تفعله من أجل تحديد الفجوات والتخطيط لالستجابة اإلنسانية
� المستقبل. وتتضمن مجموعة البيانات التفاعلية هذه قائمة بالمنظمات اإلنسانية حسب الوالية والقطاع المسجلة حالياً � السودان.

OCHAsudan@un.org هل لديك تحديثات؟ اتصل بـ

شاهد هذه األداة التفاعلية على :

https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_2020_HRP_22Jan20.pdf
https://iascgenderwithagemarker.com/en/home
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
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