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أوتشا     

  التطورات أبرز  

عقدت منظمة األغذية والزراعة مؤتمرها  •

فبراير  23و 19اإلقليمي الثالثين إلفريقيا بين 

 في الخرطوم

القضاء على الجوع صار ممكناً عن طريق  •

نحو تعبئة  توسيع نطاق الجهود وتعزيز الشراكة

وفقاً لمنظمة األمم المتحدة لألغذية  –الموارد 

 (والزراعة )الفاو

في شهر  يسيةارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئ •

 یبشکل حاد في السودان للشهر الثالث عل يناير

الرغم من محصول الموسم  یالتوالي، عل

وذلك وفقاً لنشرة  –الرئيسي المستكمل مؤخراً 

 أسعار األغذية الفاو لرصد وتحليل

منظمة فيلق الرحمة اإلسكوتلندية المياه  توفر •

الصالحة للشرب والمرافق الصحية إلى 

شخص في منطقة شرق جبل مرة  40,000

باستخدام الطاقة الشمسية بدعم من صندوق 

 السودان اإلنساني

  

 2017 عام أرقام

 

 

 مليون 4.8

عدد األشخاص المحتاجين في 

االحتياجات وفقاً للمحة السودان )

 (2017اإلنسانية 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)  

414,963 )

425,677  

دولة مواطني  من الالجئون

 السودان في السودان جنوب
  2013ما قبل )

 2013)ما بعد 

 ،2018يناير  31حتى 
 مفوضية األمم المتحدة لالجئين

 

 

 

 

152,095 

وطالبو اللجوء الالجئون 

 السياسي من جنسيات أخرى

مفوضية المسجلون من قبل )

 األمم المتحدة لشئون الالجئين(

 2017ديسمبر  31حتى  –

 التمويل  

 (أمريكي دوالر)مليار  1.01
 2018التمويل المطلوب في 

 دوالر أمريكي مليون 6.1    

 2018جرى استالمها في    

    

 المائة في 0.6
 المتحصلجمالي التمويل إ

 (2018 فبراير 25حتى نظام التتبع المالي، )

  
 

 في هذا العدد                                 
      

 1ص.  مؤتمر منظمة الفاو اإلقليمي في الخرطوم
 2.صأسعار المواد الغذائية تواصل االرتفاع  

 3ص. مرة  جبل ش. المياه اآلمنة إلىفيلق الرحمة األسكتلندية تجلب 
 4ص.  حاالت عودة لالجئين والنازحين إلى دفق

سيلفا، متحدثاً في المؤتمر اإلقليمي اإلفريقي في الخرطوم )منظمة األغذية  المدير العام للفاو خوزيه قرزيانو دا

 (2018والزراعة، 
  

 

المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( إلفريقيا في المؤتمر اإلقليمي لمنظمة األمم 

   الخرطوم يناقش التنمية المستدامة
 

اجتمع وزراء الزراعة هذا الشهر في الخرطوم لرسم مسار جديد للتنمية الزراعية واألمن الغذائي 

الذي والتغذوي في إفريقيا. وقد اجتمع الوزراء خالل المؤتمر اإلقليمي في دورته الثالثين إلفريقيا 

انعقد تحت عنوان "التنمية المستدامة للزراعة ونظم الغذاء في إفريقيا: تحسين وسائل االنتاج وخلق 

 فرص عمل مالئمة وجاذبة للشباب".

فبراير، تغير المناخ وبناء القدرة على  23إلى  19وقد ناقش المؤتمر، الذي عقد في المدة من 

لعيش الريفية للمخاطر في إفريقيا. وقال المدير الصمود من أجل معالجة تعرض الزراعة ووسائل ا

العام للفاو خوزيه قرزيانو دا سيلفا في مقال للرأي قبيل المؤتمر اإلقليمي إلفريقيا، "من المشجع أن 

بعض أجزاء القارة قد أحرزت بعض التقدم الملحوظ، ولكن ال تزال هناك تحديات كبيرة أمام 

 الجميع".

إلى  2014ثال، بلغ انتشار نقص التغذية لمجموع سكان البالد بين ففي السودان، على سبيل الم

للتقرير العالمي ألوضاع األمن الغذائي والتغذية لعام في المائة، وذلك وفقاً  25.6نسبة  2016

المائة في مستويات نقص التغذية، مقارنة بمستويات  في 40. ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 2017

في المائة في  25(، وكذلك إلى 2002-2000في المائة مقارنة بالمدة ) 27.5، وإلى 1990عام 

األمن  التقرير العالمي ألوضاع انعدام، على النحو الذي جرى تحليله في 2007-2005المدة 

 .2015الغذائي في عام 

 2017لمحة عامة إقليمية عن األمن الغذائي والتغذية في إفريقيا لعام 

ترتبط ارتباطاً مباشراً بالنزاع  2016إن زيادة الجوع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 

العديد من البلدان،  وآثار تغير المناخ، مثل الجفاف الطويل األمد الذي أثر على المناطق الريفية في

وذلك وفقاً لما ذكره المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة. كما ساهم انخفاض مستويات اإلنتاجية 

وضعف سالسل القيمة وارتفاع مستويات التعرض لألزمات في تدهور نظم األغذية والزراعة 

 .ووسائل العيش الريفية وخاصة فيما يتعلق بأشد الناس فقراً 

تجاني، المدير العام المساعد لمنظمة األغذية والزراعة والممثل اإلقليمي إلفريقيا، إبان وقال بكر 

المؤتمر إن هدف القضاء على الجوع يمكن تحقيقه عن طريق توسيع نطاق الجهود المشتركة 

ورعاية شراكات تعبئة الموارد، بما في ذلك من خالل ترقية التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وشجع 

ع أصحاب المصلحة في المنطقة وخارجها على العمل معاً من أجل المزيد من التآزر وتعزيز جمي

 .التعاون القائم

 بواعث التفاؤل

قال المدير العام للفاو أثناء المؤتمر إن أحد أسباب التفاؤل هو أن اإلرادة السياسية لمضاعفة جهود 

لى هذا الجهد في االهتمام الكبير مكافحة الجوع تمضي بوتيرة أعلى من أي وقت مضى. وقد تج

الذي حظي به الموضوع إبان قمة االتحاد اإلفريقي األخيرة التي حضرها كبار قادة القارة وكذلك 

 األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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وهناك عامالن آخران هما بمثابة مبعث إضافي للتفاؤل، وفقاً لما ذكره المدير العام لمنظمة األغذية 

جاهزاً للعمل ويوجه اآلن التمويل إلى البلدان النامية والزراعة، فقد أصبح صندوق األخضر للمناخ 

للمساعدة في االستجابة لتغير المناخ، بما في ذلك آثاره على عدم استتباب األمن الغذائي. وباإلضافة 

إلى ذلك، تدلل اإلشارات القوية لالنتعاش االقتصادي العالمي على ظروف أكثر مالءمة للتنمية. 

ة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، "إن القضاء على الجوع بات أمراً في وقال المدير العام لمنظم

 متناولنا ويعول علينا تحقيقه ".

 

 منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة -أسعار الغذاء في السودان تواصل االرتفاع 

 
ارتفاعا حاداً في يناير للشهر  -الذرة الرفيعة والدخن والقمح  -ارتفعت أسعار المواد الغذائية الرئيسية في السودان 

الثالث على التوالي، على الرغم من حصاد الموسم الرئيسي الذي انتهى مؤخرا، وفقاً لما ذكرته منظمة األمم المتحدة 

. وأورد التقرير أن األسعار قد وصلت إلى مستويات أحدث نشرة رصد وتحليل ألسعار األغذيةلألغذية والزراعة في 

 2017قياسية، أي أكثر من ضعف قيمتها قبل عام. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذرة الرفيعة تضاعفت في أكتوبر 

في  50منطقة إنتاجية فائضة رئيسية. وارتفعت أسعار الدخن بأكثر من وهي  -في الخرطوم، وفي سوق القضارف 

 2018المائة في سوق الفاشر بوالية شمال دارفور، وفقاً للنشرة. أما في الخرطوم، فقد ارتفعت أسعار القمح في يناير 

اما )ما يقدر كيلوغر 90جنيه سوداني لكل  1,000، ووصلت إلى 2017في المائة مقارنة بشهر أكتوبر  80بنسبة 

كيلوجرام(.  ويمثل ذلك أكثر من ضعف الزيادة على أساس سنوي، مقارنة بشهر يناير  90دوالر لكل  56بنحو 

2017. 

، مما أدى إلى زيادة الطلب 2018الميزانية الجديدة لعام في إطار  إلغاء دعم القمحوتعزى الزيادة في األسعار إلى 

على الدخن والذرة الرفيعة كبديل للقمح وإلى االنخفاض الكبير للعملة المحلية في السوق الموازية، وفقاً لما ذكرته 

 .السياسات الغذائية في نشرتها لرصد وتحليل أسعار األغذيةمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة عن 

نقص الكبير في اإلنتاج المحصولي المحلي على الحصاد الحالي، مما يسهم في ارتفاع الزيادات في أسعار الويؤثر 

إجمالي إنتاج الحبوب في  ، يقدر2017الحبوب. ووفقاً للنتائج األولية لبعثة الفاو لتقييم المحاصيل واألغذية في عام 

. ويرجع 2016في المائة تقريباً من الناتج القياسي لعام  40مليون طن متري، أي أقل بنسبة  5.2ب  2017عام 

 90-66ذلك أساساً إلى نقص اإلنتاج في واليات كسال والقضارف وشمال دارفور، حيث كانت المحاصيل أقل بنسبة 

للموجز القطري وفي أعقاب الهطول القليل وغير المنتظم لألمطار، وفقاً  2016في المائة مما كانت عليه في عام 

 .للنظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة في السودان
 

 رة الرفيعة في السودانالرسم البياني: أسعار الجملة للدخن والذ
 2018المصدر: الفاو / التقرير الشهري عن اتجاهات أسعار األغذية، فبراير 

زيادة حادة في أسعار الذرة الرفيعة في يناير، وفقاً لتحديث األسواق في يناير الصادر عن برنامج 

 الغذاء العالمي
 

ارتفع بشكل حاد  2018أن متوسط سعر الذرة الرفيعة في يناير  تحديث لألسواقأفاد برنامج الغذاء العالمي في آخر 

، ارتفع سعر التجزئة الوطني الحالي 2017. وبالمقارنة مع يناير 2017في المائة مقارنة بشهر ديسمبر  32بنسبة 

ى انخفاض إجمالي المساحة القابلة للحصاد في الموسم الحالي في المائة. ويعزى ذلك إل 76للذرة الرفيعة بنسبة 

(، باإلضافة إلى السياسات الحكومية الجديدة التي رفعت الدعم عن القمح وانخفاض قيمة العملة 2017/18)

ت السودانية. كما أدت أسعار الذرة الرفيعة المخيبة أثناء اإلعداد للموسم، باإلضافة إلى تأخر هطول األمطار ونوبا

الجفاف في العديد من المناطق، إلى انخفاض كبير في إنتاج الذرة الرفيعة. وكان متوسط السعر الوطني للذرة الرفيعة 

 في المائة من متوسط السنوات الخمس في يناير، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي. 133أعلى بنسبة 

القضاء على الجوع صار ممكنًا 
عن طريق توسيع نطاق الجهود 
المشتركة وتعزيز الشراكة من 

ة الموارد، بما في ذلك أجل تعبئ
من خالل تعزيز التعاون فيما 
بين بلدان الجنوب، وذلك وفقًا 
لمنظمة األمم المتحدة لألغذية 

 والزراعة )الفاو(

في يناير ارتفعت أسعار المواد 
في  الغذائية الرئيسية بشكل حاد
السودان للشهر الثالث على 

التوالي، على الرغم من موسم 
الحصاد الرئيسي الذي انتهى 

مؤخرًا، وفقًا ألحدث نشرة للنظام 
العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر 
عن األغذية والزراعة الصادرة 

 عن الفاو

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fao.org/3/I8668EN/i8668en.pdf
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/detail/en/c/1096022/
http://www.fao.org/giews/food-prices/food-policies/en/
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/SDN/pdf/SDN.pdf
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/SDN/pdf/SDN.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000063816/download/
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 الرسم البياني: أسعار الذرة الرفيعة، حسب الوالية

 2018تحديث الشهري لألسواق لبرنامج الغذاء العالمي، يناير ال المصدر:

اإلسكتلندية تجلب المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية إلى شرق -منظمة فيلق الرحمة

 جبل مرة

سيلبي مشروع جديد للمنظمة الدولية فيلق الرحمة اإلسكتلندية احتياجات المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية لحوالي 
رات الوالئية شخص )من النازحين والعائدين وأعضاء المجتمع المضيف( في محلية شرق جبل مرة بدعم من الوزا 40,000

قرية في وحدات إدارية في  13والسلطات المحلية في والية جنوب دارفور. ويستهدف هذا المشروع الذي يستمر ثمانية أشهر 
 .2017ِدربات وليبا وِكِدِنير وجاوا في شرق جبل مرة ويجري تمويله من احتياطي صندوق السودان اإلنساني لعام 

 
تحسن فرص إتاحة الوصول إلى شرق جبل مرة، بعد إدخال موجهات جديدة من قبل مفوضية وقد أصبح المشروع ممكنا بفضل 

، وتحسن الوضع األمني على أرض الواقع نتيجة لوقف األعمال العدائية من 2016العون اإلنساني الحكومية في أواخر عام 
وع إلى جهود برنامج العام الواحد طرف واحد من قبل الحكومة وبعض الحركات المسلحة في دارفور. ويستند هذا المشر

بتمويل من مكتب الواليات المتحدة األمريكية للمساعدات الخارجية للكوارث. وهو يدعم المياه والمرافق الصحية والنظافة، 
 وكذلك احتياجات الغذاء ووسائل العيش للنازحين والعائدين وأفراد المجتمعات المضيفة األكثر عرضة للمخاطر في والية جنوب

 دارفور، بما في ذلك في ثماني قرى أتيح الوصول إليها حديثاً في شرق جبل مرة.
 

 10المواقع والمحليات المستهدفة على أكثر من وتعمل منظمة فيلق الرحمة األسكتلندية على ضمان حصول المستفيدين في 
لترات من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد يومياً. وسيجري تشغيل شبكات المياه المعاد تأهيلها بواسطة نظام هجين 

للطاقة الشمسية. وأفادت منظمة فيلق الرحمة 
األسكتلندية أن أنظمة المياه القائمة في المنطقة تعمل 

لديزل ليس مكلف فحسب، بل إن توفره بالديزل. وا
المحدود يؤثر على استمرارية إمدادات المياه. 
وبصرف النظر عن الفوائد البيئية، فإن األنظمة التي 
تعمل بالطاقة الشمسية هي طريقة مبتكرة وفعالة من 
حيث التكلفة لضمان حصول تلك المجتمعات على 

 مياه نظيفة.
 

تلندية بتدريب وستقوم منظمة فيلق الرحمة األسك
وإنشاء خمس لجان مجتمعية للمياه والمرافق الصحية 
والنظافة إلدارة شبكات المياه. وستعمل أنظمة المياه 
بأسلوب رسوم استخدام المياه بأسعار معقولة. وهو 
أسلوب السترداد التكاليف، حيث يساهم المجتمع في 

يانة العادية، والحفاظ على نوعية المياه، وتغطية الحوافز العينية كاليف التشغيل والصت صندوق )حصالة(، تدر أمواالً لتغطية
مرحاضاً منزلياً باستخدام نهج المرافق الصحية  959لمروجي النظافة الصحية المدربين من ِقَبْل المجتمع المحلي. وسيوفر بناء 

من  300فيلق الرحمة األسكتلندية بتدريب  الكلي بقيادة المجتمع المحلي مرافقاً صحية كافية في المجتمع المحلي. تقوم منظمة
حملة لتعزيز النظافة المجتمعية وحمالت التوعية، طوال مدة المشروع وذلك باعتبارها  576المروجات للنظافة النسائية إلجراء 

 .حافزاً إضافياً على استدامة المشروع

 

 

  - منظمة فيلق الرحمة
اإلسكتلندية تجلب المياه 

الصالحة للشرب والمرافق 
شخص  40,000الصحية إلى 

باستخدام في شرق جبل مرة 
الطاقة الشمسية بدعم من 
 صندوق السودان اإلنساني

يقوم مجتمع بِدرَبات، شرق جبل مرة، بتمهيد األرض لتركيب نظام المياه بالطاقة 
 (2018الشمسية )فيلق الرحمة اإلسكتلندية، 

http://www.unocha.org/sudan
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقرير هذا اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب أعد

 

 الية جنوب دارفورالعمل مع المجتمعات المحلية لإلشعار باالستجابة في قرية للعودة بو

 

الجئ سوداني من جمهورية إفريقيا الوسطى إلى قرية دفق في محلية الردوم بوالية  1,500عقب عودة ما يقرب من  

جنوب دارفور في أواخر العام الماضي، نظمت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وقطاع العودة واالنتعاش 

وإعادة الدمج الذي يترأسه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومفوضية العودة الطوعية وإعادة الدمج الحكومية بعثة تقييم 

البعثة النظر في وسائل العيش واستراتيجيات المواجهة  مشتركة بين الوكاالت إلى المنطقة. وكان الهدف من

المجتمعية فضالً عن الفجوات في الخدمات األساسية، وحشد الدعم المتعدد القطاعات من أجل إعادة دمج العائدين 

على نحو مستدام. وأكدت البعثة الحاجة إلى إدخال تحسينات على خدمات الصحة والمياه والتعليم والمرافق الصحية 

 والنظافة لكل من العائدين والمجتمعات المضيفة.

 

، قدمت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين المساعدات األولية إلعادة الدمج من جانب 2017وفي ديسمبر 

المفوضية، بما في ذلك المواد غير الغذائية والبذور واألدوات والمنح النقدية لبناء المساكن ووسائل كسب العيش. 

وضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمد الالجئين أيضاً مع معتمد المنطقة إلنشاء لجان لألراضي وعملت مف

 واألمن، وكفلت كذلك تخصيص األراضي للعائدين.

 

من النازحين العائدين من معسكري  500وباإلضافة إلى الالجئين العائدين من جمهورية إفريقيا الوسطى، هناك أيضا 

نازح  3,000نازحين في نياال. وبحسب معتمدية العودة الطوعية والدمج الحكومية، فإن أكثر من السالم وعطاش لل

من المعسكرين يريدون العودة إلى دفق. والسبب الرئيسي لقرار الالجئين والنازحين بالعودة إلى المنطقة في جنوب 

 دارفور هو تحسن األوضاع األمنية. 

 

وتمتاز المنطقة بأرض خصبة مواتية للزراعة وتربية 

في المائة من المجتمع المضيف في  90الماشية. وحوالي 

 25و 10دفق يمتلك أراض زراعية بمتوسط يتراوح بين 

ار( لكل أسرة. وفي حين هكت 10.5إلى  4.2فدان )حوالي 

جرى بالفعل توفير البذور األولية واألدوات لتوزيع العائدين 

من الالجئين، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التنوع في 

وسائل العيش واستراتيجيات التكيف على المدى الطويل 

 لضمان إعادة اإلدماج المستدام.

 

والمرافق  وتعتبر إتاحة الوصول المحدود إلى مرافق المياه

الصحية والتعليمية من الهموم الرئيسية في دفق لكل من 

العائدين والمجتمعات المضيفة، وخاصة مع تزايد عدد 

السكان. وقد أسهمت المساعدات األولية من وكالة األمم 

المتحدة للطفولة )اليونيسيف( والمعونة الكنسية النرويجية 

ه في تحسين من أقراص الكلورة والتدريب على إدارة الميا

 نوعية المياه. ومع ذلك، ينبغي زيادة إمدادات المياه.

 

وأقامت وزارة الصحة الوالئية عيادة صحية متنقلة، غير 

أنها تفتقر إلى ما يكفي من الموظفين والقدرات وفقاً لما جاء 

البعثة بإنشاء عيادة صحية في المنطقة. بالتقارير. وأوصت 

وحيث أن دفق تفتقر إلى حد كبير للمرافق الصحية، قامت 

مرحاضاً عاماً في  20مفوضية األمم المتحدة لالجئين بإنشاء 

مركز استقبال. كما قدمت مفوضية األمم المتحدة لالجئين أيضاً مساعدات نقدية للعائدين لمساعدتهم على بناء 

  من العائدين إلى المدارس والمدرسين المؤهلين. 750ة بمآويهم. ويحتاج حوالي مراحيض منزلي

 

الجئ سوداني من  1,500عاد 
جمهورية إفريقيا الوسطى 

من النازحين من  500و
معسكرات السالم وعطاش 
للنازحين إلى قرية دفق في 

 والية جنوب دارفور

ديارهم في دفق، بوالية جنوب دارفور، طفل وامرأة سعيدة بعودتها إلى 
البعثة المشتركة بين الوكاالت  سنوات من اللجوء في جمهورية إفريقيا الوسطى 10بعد 

توصي بإنشاء عيادة صحية في 
 قرية دفق
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