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أوتشا     

  التطورات أبرز  
ثامن  - الجئ 906,000السودان یستضیف  •

أكبر عدد من الالجئین في أي بلد، وفقاً 
 لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین

 فيالحكومیة  إلنسانيا نلعوا مفوضیة دتفاأ •
 ریقد ما نبأ ر،فودار بجنوبوالیة  س،كا

 منمناطق  من انزحو قد شخص 2,150 بنحو
 مایو منذ سكا مدینة لىإ اصلووو ةمر جبل

 للقتاا بسبب
تقریر جدید للنظام العالمي لإلعالم  أثار •

واإلنذار المبّكر عن األغذیة والزراعة 
 2018موسم المحاصیل لعام  بشأن تخوفات

نقص وارتفاع أسعار الوقود بسبب 
 والمدخالت الزراعیة

 لتحومن  شعطا معسكر فيالنازحون  استفاد •
 لنقدیةا اتلمساعدا لىالغذاء العالمي إ برنامج

 2016 معا منذ
  

 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,(  
413,852 (

406,667  

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 
 ،2018 یونیو 15حتى اإلجمالي 
 األمم المتحدة لالجئینمفوضیة 

 
 
 
 

153,620 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2017 ایرین 31حتى  –

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 294    
 2018جرى استالمھا في    

    

 التمویل المتحصل نسبة  

28% 
، وفقاً لنظام 2018العاشر من یونیو (حتى 

 التتبع المالي)

  
 

 في ھذا العدد                                 
      

 
 1.ص  یحتاج الالجئون إلى مزید من الدعم
 2ص.  نازحون جدد في كاس بوالیة جنوب دارفور

 3ص.  2018مخاوف بشأن موسم المحاصیل لعام                     
 4ص.  النازحین عینالبرامج النقدیة لبرنامج الغذاء العالمي ت          

   السودان یساند الالجئین -خمسون عاماً من العمل معاً 
 

ً من حیث استضافة الالجئین  -یحتاج السودان  إلى المزید من  -البلد الثامن عالمیا
  الدعم، وذلكم وفقاً لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین

 
ملیون الجئ والمجتمعات المستضیفة لھم في السودان، حسبما  1.2لدعم حوالي  نھناك حاجة إلى تمویل عاجل اآل

یونیو) من قبل معتمدیة شؤون الالجئین الحكومیة ووكالة األمم  20جاء في بیان مشترك حول الیوم العالمي لالجئین (
 تمویلالالسودان، فإن قادمین من دولة جنوب ھم من الالجئین الفي المائة من 84المتحدة لشئون الالجئین. ومع 

 2018في المائة من المبلغ المطلوب لعام  8الجئین من دولة جنوب السودان في السودان یبلغ ال المتحصل الستجابة
 .السودانئین من دولة جنوب بوابة بیانات استجابة الالجحسب  أمریكي،ملیون دوالر  327 البالغ

 
وقالت السیدة نوریكو یوشیدا، الممثل القطري لمفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، "بالنیابة عن الالجئین 
والمجتمعات المستضیفة في السودان، نحن ممتنون للمساھمات، ونحث المانحین على زیادة التمویل إلتاحة السالمة 

 الظروف بالعودة إلى بلدانھم األصلیة".لھم عات المحلیة إلى أن تسمح والعیش الكریم لھذه المجتم
 

البیان المشترك  ون الالجئین في البالد، أبرزئوتزامناً مع الذكرى السنویة الخمسین لمفوضیة األمم المتحدة السامیة لش
تصنیف السودان بوصفھ مستضیفاً عالمیاً لالجئین. ویأتي طالبو اللجوء والالجئون اإلضافیون من إریتریا وسوریا 

 لخمسة الماضیة.والیمن من بین آخرین. وأشاد البیان بالبالد للضیافة التاریخیة والمستمرة لالجئین على مدى العقود ا
 

وقالت السیدة یوشیدا، "ومع معظم الالجئین [بالسودان] الذین یعیشون خارج المعسكرات، السیما الالجئین من دولة 
جنوب السودان، أود أن أُسلِّم بالدور الذي تلعبھ المجتمعات المحلیة، التي غالباً ما تكون أول من یساعد الالجئین 

  والعائدین لدى وصولھم".
 
یونیو  19المدة التي سبقت االحتفال بالیوم العالمي لالجئین، أصدرت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین في  فيو

 ، وھو تحلیل للتغیرات التي طرأت2017تقریرھا السنوي الرائد حول االتجاھات العالمیة في النزوح القسري لعام 
على الفئات المثیرة للقلق من مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، الموجھة نحو تعمیق فھم الجمھور لألزمات 
المستمرة. وتقوم مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین بتعداد وتتبع أعداد الالجئین والنازحین واألشخاص الذین 

عنى ملتمسي اللجوء وعدیمي الجنسیة وغیرھم من السكان الذین تُ عادوا إلى بلدانھم أو مناطقھم األصلیة عالوة على 
 بھم مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین. 

 
وقالت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین إنھ من 

ملیون شخص قد جرى تھجیرھم  68.5بین حوالي 
 25.4 ھناك 2017في أنحاء العالم حتى نھایة عام 

ملیون طالب  3.1ملیون نازح و 40ملیون الجئ و
  لجوء.

 
ملیون من الذین إما  16.2ومن بین ھؤالء ھناك 

 - 2017نزحوا ألول مرة أو بشكل متكرر في عام 
یة أي ما یعادل أكثر بقلیل من ثالثة أضعاف سكان وال

 ونشخص یصبح 44,500الخرطوم، أي ھناك 
شخص واحد یصبح نازحاً كل  ينازحین كل یوم، أ

 ثانیتین.
  

http://data2.unhcr.org/en/situations/southsudan?id=251
https://reliefweb.int/report/sudan/world-refugee-day-unhcr-commissioner-refugees-renew-commitment-stand-together-refugees
https://reliefweb.int/report/sudan/world-refugee-day-unhcr-commissioner-refugees-renew-commitment-stand-together-refugees
https://reliefweb.int/report/sudan/world-refugee-day-unhcr-commissioner-refugees-renew-commitment-stand-together-refugees
https://reliefweb.int/report/sudan/world-refugee-day-unhcr-commissioner-refugees-renew-commitment-stand-together-refugees
http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf
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 البعثة المشتركة بین الوكاالت تحدد نازحین جدد
 
نھ ومنذ شھر مایو، أیونیو في كاس بوالیة جنوب دارفور،  21تقریر صادر عن مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة في  أفاد 

 بزیارة بعثة مشتركة بین الوكاالت قامتشخصاً من مناطق من جبل مرة بسبب النزاع المسلح المستمر. و 2,150نزح قرابة 
 450یونیو، وتلقت تقاریراً عن وصول حوالي  7و 5كاس في والیة جنوب دارفور بین  دینةإلى ملتقییم االحتیاجات العاجلة 

أسرة. وھذه تقدیرات أولیة وسیكون العدد الدقیق للنازحین الجدد متاحاً عند إجراء التسجیل والتحقق من الوافدین الجدد. وشارك 
حة الوالئیة، وبرنامج المیاه وإصحاح البیئة الحكومي، في التقییم كل من مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة، ووزارة الص

 .ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة
وعبد  ،إلى معسكرات كاس للنازحین، بما في ذلك معسكرات إرلي -وغالبیتھم من النساء واألطفال  –وقد لجأ النازحون الجدد 

 نم دیزلماجرى  نھإ لمجتمعا دةقا ولیقالنھضة في مدینة كاس وفقاً للنتائج األولیة للبعثة. ووالبطري، وكاس كبیر، و ،الجبار
 .آلمنةا طقلمناا لیإ طرقلوانقطاع ا ن،ألمب عدم استتباب ابسبمعزولین  ملکنھو صألشخاا زوحن
 

 االحتیاجات اإلنسانیة للنازحین الجدد
 

إلى الغذاء ومآوي الطوارئ والمواد غیر الغذائیة وخدمات المیاه والمرافق ن النازحین الجدد یحتاجون بأتقریر التقییم  وأفاد
الصحیة والنظافة الصحیة والحمایة والصحة والتغذیة والتعلیم. ویتولى شركاء مثل الیونیسیف ومنظمة كیر الدولیة السویسریة 

حالة إلى برامج معالجة سوء التغذیة. وتشیر مع حاالت من اإل ءغذاالو الماءلحوجة ھؤالء النازحین الجدد إلى  إجراء تقییمات
الخدمات األساسیة  الحصول على فیھا یتاحال وشخص) تحتمي في أماكن غیر آمنة  1,000أسرة (حوالي  200التقدیرات إلى أن 

 .أو الغذاء
 
 

 الحمایة والصحة والتعلیم
 

ع حاالت ألطفال مفقودین. وأوصى فریق التقییم جرى اإلبالغ عن ثالث حاالت من األطفال غیر المصحوبین والمنفصلین وأرب
بتعزیز نظام تتبع وتوحید األسرة، وشبكة حمایة الطفل القائمة على المجتمع المحلي لدعم واالستجابة لحمایة الطفل. ومن المرجح 

الدراسي في شھر في بدایة العام سنة من مجتمع النازحین الجدد  14إلى  5طفل تتراوح أعمارھم بین  100أكثر من أن یسعى 
 .أغسطس إلى االلتحاق بنظام التعلیم المحلي المثقل بأعداد كبیرة بالفعل

 
كما أن من بواعث القلق أیضاً الحصول على الخدمات الصحیة، مع اإلسھال والمالریا والتھابات العین وأمراض أعلى الجھاز 

ت التقاریر أن الوافدین الجدد غیر قادرین على دفع (رسوم) التنفسي التي یجري اإلبالغ عنھا عادة بین النازحین الجدد. وأورد
 .دوالر) في مدینة كاس 1.11جنیھاً سودانیاً (حوالي  20الرعایة الصحیة البالغة 

 

 2018بشأن موسم حصاد  اتفوخت
 
 

والزراعة من صادر عن النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبّكر عن األغذیة موجز جدید للسودان  قطري قریرحذر ت
 .2018نقص وارتفاع األسعار لكل من الوقود والمدخالت الزراعیة مما قد یضر بالموسم الزراعي لعام 

 
في مایو من أجل الحصاد في أكتوبر بسبب البدایة المبكرة لموسم األمطار  2018وقد بدأت زراعة محصوالت عام 

آلخر تقریر الم واإلنذار المبّكر عن األغذیة والزراعة. ووفقاً من یونیو إلى سبتمبر حسبما أفاد بھ النظام العالمي لإلع
، ففي حین من المتوقع أن یكون معدل األمطار الموسمیة أعلى لمنتدى توقعات المناخ بمنطقة القرن األفریقي الكبرى

ارتفاع أسعار  من بسبب كلوشدید في الوقود، اللنقص با أثردات قد تتمحصولمتوسط، فإن المساحة المزروعة والمن ا
المدخالت الزراعیة وقلة توفرھا. ویرجع ذلك إلى التضخم المستدام وتراجع احتیاطیات العمالت األجنبیة مما أدى إلى 

 .قیود على الواردات
 

 قیاسیة أسعار الحبوب ترتفع إلى مستویات
 

فیعة وفقاً للنظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر في مجال األغذیة والزراعة فحتى شھر مایو كانت أسعار الذرة الر
والدخن والقمح أكثر من ضعفي مستواھا قبل عام وفي مستویات قیاسیة أو شبھ قیاسیة في جمیع األسواق المراقبة، 

ومایو  2017. ارتفعت أسعار الذرة الرفیعة إلى أكثر من الضعف بین أكتوبر 2017بعد أن ارتفعت منذ أواخر عام 
الصادرة في  (نشرة) رصد وتحلیل أسعار األغذیةآخر في العاصمة الخرطوم، وفي سوق القضارف. وتشیر  2018

ھا في مارس وأبریل بعد مبیعات ذبذبیونیو إلى أن أسعار الذرة الرفیعة ارتفعت بقوة مرة أخرى في مایو بعد ت 11
 للبنك الزراعي السوداني).مدعومة من قبل إدارة المخزون االستراتیجي (التابعة 

فادت مفوضیة العون اإلنساني أ
الحكومیة في كاس، بوالیة جنوب 

 2,150دارفور أن ما یقدر بـعدد 
شخص قد نزحوا من مناطق في 

جبل مرة ووصلوا إلى مدینة كاس 
منذ مایو بسبب القتال بین قوات 

األمن الحكومیة وإحدى الحركات 
 المسلحة

حتى مایو كانت أسعار الذرة 
الرفیعة والدخن والقمح أكثر من 

ضعفي مستواھا قبل عام وبارتفاع 
قیاسي أو شبھ قیاسي لألسعار في 

 جمیع األسواق المراقبة

أثار تقریر جدید للنظام العالمي 
ار المبّكر عن لإلعالم واإلنذ

بشأن  فاتخوتاألغذیة والزراعة 
بسبب نقص  2018محصول موسم 

الوقود وارتفاع أسعاره وأسعار 
 المدخالت الزراعیة األخرى

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fao.org/giews/countrybrief/country/SDN/pdf/SDN.pdf
http://www.icpac.net/wp-content/uploads/GHACOF49_statement_english.pdf
http://www.icpac.net/wp-content/uploads/GHACOF49_statement_english.pdf
http://www.fao.org/3/I9924EN/i9924en.pdf
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متعددة األغراض في والیة غرب دارفور التحویالت النقدیة 
 )2018(برنامج الغذاء العالمي، مایو 

 
ومعظمھا  -وأسعار حبوب القمح  -الذي یزرع ویستھلك بشكل رئیسي في المناطق الغربیة  -تبعت أسعار الدخن وقد 

كان الدافع الرئیسي واتجاھات مماثلة.  -مصدرھا السوق الدولیة 
ارتفاع أسعار الحبوب ھو رفع الدعم عن القمح في میزانیة وراء 

، مما أدى إلى زیادة الطلب على الدخن والذرة الرفیعة 2018
للقمح واالنخفاض الحاد في قیمة العملة المحلیة، مما  بوصفھما بدیالً 

أدى إلى ارتفاع كبیر في معدل التضخم العام. وانخفضت قیمة 
الر األمریكي بشكل حاد منذ أواخر الجنیھ السوداني مقارنة بالدو

، بعد رفع العقوبات الدولیة الذي كان من المقرر أن 2017عام 
یضع حداً للعقوبات التجاریة التي فرضت منذ عقدین، وأدت إلى 

د، ولكنھ تسبب في ارتفاع الطلب من تجمید األصول المالیة للبال
الدعم على  قبل المستوردین على الدوالر األمریكي. وقد أسھم إلغاء

الكھرباء المنزلیة، إلى جانب محدودیة توفر الوقود في جمیع أنحاء 
في تعزیز ارتفاع أسعار المواد  النقل البالد، مع ارتفاع تكالیف

 2017الغذائیة. كما قدم نقص إنتاج المحاصیل المحلیة في عام 
 .سبباً إضافیاً لزیادة أسعار الحبوب

 
ھو جزء من منظمة األغذیة الذي النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر في مجال األغذیة والزراعة یرصد 

العرض والطلب على األغذیة والمؤشرات الرئیسیة األخرى لتقییم  یرصدوالزراعة التابعة لألمم المتحدة (الفاو) 
العام لألمن الغذائي في جمیع البلدان. وھو یصدر تقاریراً تحلیلیة وموضوعیة منتظمة عن الظروف السائدة  الوضع

  وتوفر اإلنذارات المبكرة عن األزمات الغذائیة الوشیكة على المستوى القطري أو اإلقلیمي.
 

رتالتحویالت القائمة على النقد   حیاة األشخاص غیِّ
 
 

تعمل األسواق وتكون الظروف المحلیة مواتیة تكون التحویالت النقدیة أداة فعالة لتسریع التقدم نحو القضاء وحیثما 
. ویوصي جدول أعمال األمین العام لألمم 2030على الجوع والوصول إلى أھداف التنمیة المستدامة بحلول عام 

واق والسیاقات التنفیذیة. كما یجب أن تكون البرمجة المتحدة لحقوق اإلنسان، باالستناد إلى النقد حیثما تسمح األس
القائمة على النقد ھي األسلوب المفضل والتلقائي للدعم. وتتحول المزید من المنظمات اإلنسانیة إلى التحویالت 

النقدیة على أنھا وسیلة جدیدة لتقدیم المساعدات إلى 
 المستفیدین منھا.

 
متزایدة  یجري استخدام التحویالت النقدیة بصورة

لالستجابة اإلنسانیة مع التسلیم بأنھا یمكن أن تكمل تقدیم 
المساعدات العینیة خالل حاالت الطوارئ وخاصة في 
حاالت النزوح طویلة األجل. وتأتي ھذه التحویالت 
بأشكال مختلفة، من األوراق النقدیة التقلیدیة، 
والتحویالت المصرفیة أو قسائم القیمة إلى المنصات 

رونیة األكثر ابتكاراً مثل البطاقة الذكیة أو اإللكت
خبراء . ویقول التحویالت عن طریق ھاتف الموبایل

المعونة إن توفیر النقود، عندما یكون ذلك مناسًبا 
ن السكان المتأثرین مما یسمح لھم بتحدید  ومالئماً، یمكِّ
 كیفیة تلبیة االحتیاجات باستخدام الموارد المحلیة المتاحة.

 
والتحویالت النقدیة  2011في عام  ألول مرة قیمة في دارفورلل اً قسائمنامج الغذاء العالمي في السودان بر وقد قدم
نازحینفي  2016في عام  ل ل دارفور معسكر عطاش  ة جنوب  اال، بوالی ی ن لقرب من  ا  ب

 
 
 
 
 
 
 
 

 السودان 
 أسعار الجملة لحبوب منتقاة 

 بالجنیھ السوداني للطن

یجري استخدام التحویالت النقدیة 
بصورة متزایدة لالستجابة اإلنسانیة 
مع التسلیم بأنھ یمكن أن یكمل تقدیم 

المساعدات العینیة أثناء حاالت 
الطوارئ، وخاصة في حاالت 

 النزوح الطویل األجل
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

طاولة عرض (فراشة) إبراھیم في معسكر عطاش للنازحین، بوالیة جنوب دارفور 
 )2017(برنامج الغذاء العالمي، 

 
ملیون دوالر  4.3ملیون جنیھ إسترلیني (حوالي  3.1بتمویل من وزارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة مقابل 

. محتیاجاتھا تلبيأنھا  نحی في نحیزلناا مجتمع علی اً رکبی اً رتأثی یةدلنقا تیالولتحا لعماأ رتثأ دلقأمریكي). و
ولكن األشیاء األخرى التي قد یحتاجون إلیھا، مما یولد تجارةً  حسب،یستخدم النازحون السیولة في شراء لیس الطعام ف

ومساھمةً في النمو االقتصادي المحلي. كما یمكن أن یكون النقد وسیلة فعالة ومؤثرة لتقدیم المساعدات، حیثما تسمح 
 .ات التنفیذیةاألسواق والسیاق

 
 دراسة تأثیر التحویالت النقدیة

 
، زادت التحویالت 2017وفقاً لتقریر دراسة أثر التحویالت النقدیة الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي في یونیو 

سائم في المائة على التوالي بالمقارنة مع الق 23في المائة و 15النقدیة من احتمال أن تصبح األسر آمنة غذائیاً بنسبة 
 .العینیة وقسائم القیمة

 
وباإلضافة إلى زیادة األمن الغذائي األسري، أدت طریقة التحویالت النقدیة أیضاً إلى زیادة حصول األسر على المواد 
والخدمات غیر الغذائیة األساسیة، بما في ذلك التعلیم، مما أدى إلى تعزیز الرفاه العام لألسر. وزادت عملیات 

النقدیة والقسائم من عملیة صنع القرارات المشتركة بین الرجال والنساء في كل من الموارد ذات الصلة التحویالت 
 .ببرنامج الغذاء العالمي والموارد غیر المرتبطة بالبرنامج

 
كما أظھرت الدراسة أن ضخ النقد في االقتصاد المحلي من خالل مشروع التحویل النقدي لم یؤد إلى تضخم محلي. 

تحلیل مقارن إلى أن النقد والقسائم أكثر فعالیة من حیث التكلفة من الغذاء. وھذا یعني أن تكلفة تقدیم المساعدات  وأشار
الغذائیة لكل مستفید من الناحیة النقدیة باستخدام طرائق التحویل النقدي والقسائم أقل مقارنة بالطریقة العینیة. ومع 

صحوبة برفع الوعي التغذوي للتخفیف من مخاطر عودة األسر إلى الوجبات ذلك، ینبغي أن تكون التدخالت النقدیة م
 .الغذائیة األقل تغذیة

 
 إبراھیم حسین، أحد األشخاص النازحین، نازح تحول إلى تاجر في معسكر عطاش، بوالیة جنوب دارفور حكایة

 
كان إبراھیم حسین ھو أحد األشخاص 
النازحین في معسكر عطاش للنازحین منذ 

. بالنسبة لھ، كان للبرنامج 2004عام 
القائم على النقد تأثیراً كبیراً على المجتمع 

، بدأ حسین عمالً 2008النازح. في عام 
تجاریاً صغیراً بین المتداولین في سوق 

نیاال والنازحین في عطاش. وجرى  مدینة
اختیار حسین مرتین بوصفھ متداوالً في 
برنامج المساعدات الغذائیة القائم على 
القسائم، وبالنسبة للبرنامج القائم على النقد. 

النیل  -وقد جرى التعاقد مع بنك المشرق 
األزرق لتنفیذ نظام القسائم النقدیة، 
واالستعانة بمصادر خارجیة إلدارة 

رنامج القسائم. حیث یقوم األشخاص ب
النازحون بتبادل القسائم أو المبالغ النقدیة 
لمختلف المواد الغذائیة، مما یخلق سوقاً 

 .للتجار الصغار في المنتجات المزروعة محلیاً باإلضافة إلى الحبوب
 

ویلبي تلك االحتیاجات التي وقال حسین، "یجري تداول معظم األموال داخل المعسكر، مما یزید من دخل المتداولین، 
 ."لم تكن ممكنة بالمساعدات الغذائیة العامة

 
یاً متعدد األغراض للمساعدة في تحویل األموال النقدیة مع برنامجاً نقد 2018بدأ برنامج الغذاء العالمي في مایو 

دوالًرا أمریكیًا في الشھر، مخصصة  27من المتلقین في ِكرنِك، في إطار صندوق السودان اإلنساني. یتلقون  502
لیة إما للغذاء أو االحتیاجات غیر الغذائیة. باإلضافة إلى ذلك، أكمل مشروع تجریبي تمولھ وزارة التنمیة الدو

 .البریطانیة في نیاال، مراحل التقییم والتخطیط، ومن المقرر أن یبدأ مشروعاً تجریبیاً ثالثاً في الفاشر في یولیو
 

من خالل التحویالت النقدیة في جمیع  2018شخص حتى یونیو  306,000جرى تقدیم المساعدات لما ال یقل عن 
آخر في دارفور على  شخص 25,000رقیة، یحصل و اً شخص قسائم 198,000أنحاء البالد. في حین یتلقى 

شخص مبالغاً نقدیة أیضاً في دارفور. وفي والیة البحر األحمر،  77,000بطاقات خصم خاصة باألغذیة. كما تلقى 
 جرت مساعدة ستة آالف شخص باألموال النقدیة من خالل مشاریع شبكات األمان للمرونة اإلنتاجیة.

یجري تداول معظم األموال داخل 
مما یزید من دخل  المعسكر،

المتداولین، ویلبي تلك االحتیاجات 
التي لم تكن ممكنة بالمساعدات 

 الغذائیة العامة"

زادت التحویالت النقدیة من احتمال 
أن تصبح األسر آمنة غذائیاً بنسبة 

في المائة على  23المائة وفي  15
التوالي مقارنة بالقسائم العینیة 

 وقسائم القیمة
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