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معلومات بشأن الوثيقة

قام "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" بتوثيق هذا 
المستند باسم الفريق الُقطري للعمل اإلنساين والشركاء، حيث يقدم فهًما مشتركًا 

لألزمة، متضمًنا ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاًحا والعدد التقديري لألشخاص 
الذين يحتاجون للمساعدات، كما أنه يمثل قاعدة أدلة موحدة ويساهم يف إثراء خطة 

االستجابة االستراتيجية المشتركة.

إن التسميات المستخدمة والمواد المعروضة يف التقرير ال تنطوي، بأي حال من 
األحوال، على أي رأي لألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوين 

ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بترسيم حدودها أو 
تخومها الجغرافية.

صورة الغالف

صورة التقطت من قبل فريق األمم المتحدة ألم وطفلها يف معسكر )كلما( للنازحين بوالية جنوب دارفور.

احصل على آخر التحديثــات

يقوم "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(" 
بتنسيق العمل يف المجال اإلنساين حتى يضمن حصول المتأثرين 

باألزمات على المساعدة والحماية التي يحتاجونها. كما أنه 
يعمل على تخطي العوائق التي تحول دون وصول المساعدات 

اإلنسانية للمتضررين من األزمات، باإلضافة إىل قيامه بدور ريادي 
فيما يتعلق بحشد المساعدات والموارد باإلنابة عن منظومة 

العمل اإلنساين.

www.unocha.org/sudan
twitter.com/UNOCHA_Sudan

 اإلنسانية اإلنسانية االستجابة

تهدف االستجابة اإلنسانية ألن تصبح الموقع اإللكتروين المركزي 
ألدوات وخدمات إدارة المعلومات، مما يتيح تبادل المعلومات 

بين المجموعات وأعضاء "اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت " 
العاملين يف إطار األزمات المطولة أو المفاجئة.

humanitarianresponse.info/operations/sudan

نظرة متعمقة بشأن العمل اإلنساين

تدعم النظرة المتعمقة بشأن العمل اإلنساين صانعي القرار من 
خالل منحهم إمكانية الوصول للبيانات الرئيسية المتعلقة بالعمل 
اإلنساين. كما أنه توفر أحدث المعلومات الموثقة حول االحتياجات 

وإيصال االستجابة اإلنسانية باإلضافة إىل المساهمات المالية.

www.hum-insight.com

تعد خدمة التتبع المايل، المزود األساسي للبيانات التي يتم 
تحديثها باستمرار حول التمويل اإلنساين على النطاق الدويل 

والمساهم الرئيسي يف اتخاذ القرارات االستراتيجية وذلك من 
خالل تسليط الضوء على الفجوات واألولويات، ومن ثم المساهمة 

يف المساعدة اإلنسانية الفاعلة والفعاّلة والقائمة على المبادئ 

fts.org
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ذوي االحتياجات خاصة األطفالاإلناثالنمط )2015 – 2022(األشخاص المحتاجون
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0.9 مليون
العائدين**

2.9 مليون
النازحين

1.2 مليون
الالجئين

9.3 مليون
الفئة األكثر عرضة

للمخاطر 

حسب االحتياجات الخاصة

حسب العمر

حسب الجنس (النوع االجتماعي)

حسب الحالة اإلنسانية

حسب التصنيف السكاين

3.6 مليون
امرأة

2.7 مليون
رجل

3.4 مليون
ولد

4.6 مليون
بنت

مليون14.3  
إجمالي األشخاص المحتاجين*

2.1 مليون
ذوو االحتياجات

الخاصة

0.86 مليون
كبار سن (+60(

7.8 مليون
أطفال (0 - 17(

5.6 مليون
بالغين (18 - 59(

9.1 مليون
حياته مهددة

14.0 مليون
حياته مستدامة

شدة االحتياجات الحالية

الحد الكاريثالحد الشديدالحد الحادالحد المجهدالحد األدىن

1.9 مليون6.2 مليون6.2 مليون15.8 مليون17.9 مليون

النتائج الرئيسية 
األشخاص المحتاجون

للمساعدات اإلنسانية

14,257,642 *

** 193,000 األشخاص الذين عادوا يف السنتين الماضيتين، والباقين يعتبرون عائدين دائمين
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السياق، والصدمات / األحداث، وتأثير األزمة 

 بعد عامين من شروع السودان يف السير يف مسار االنتقال السياسي 
وبعد سنة واحدة من اتفاق جوبا للسالم، تستمر االحتياجات اإلنسانية 
بالتزايد يف أنحاء البالد كافة، على الرغم من التقدم والمكاسب التي يف 

الطريق إىل سودان جديد.

هذه االحتياجات مدفوعة بأزمة اقتصادية، تفاقمت بسبب فیروس 
كورونا المستجد، والنزوح المطول الذي لم يجر العثور له على حلول 
دائمة بعد، وزيادة عدم استتباب األمن والعنف المحلي يف أجزاء من 

كثر من 1.16 مليون  البالد، إىل جانب الفيضانات، وتفشي األمراض، وأ
الجئ وطالب لجوء من الذين يستضيفهم السودان.

ر الشركاء يف المجال اإلنساين أن حوايل 14.3 مليون شخص -  ويقدِّ
30 يف المائة من السكان - سيحتاجون إىل المساعدات اإلنسانية يف 
عام 2022. هذه زيادة قدرها 0.8 مليون شخص مقارنة بعام 2021. 

وبشكل عام، فإن عدد األشخاص المحتاجين يف السودان يف عام 2022 
هو األعلى يف العقد الماضي.

ومن بين 14.3 مليون شخص محتاج، يحتاج حوايل 9.1 مليون 
شخص إىل مساعدات طارئة لتلبية االحتياجات التي تهدد الحياة 
والمتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية الحرجة. هذه زيادة بمقدار 
الربع مقارنة بإحصائيات العام السابق. ويف الوقت نفسه يحتاج 

جميع األشخاص إىل دعم يحافظ على الحياة لتلبية الحد األدىن من 
مستويات المعيشة.

كبر عدد من األشخاص  ويضم قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة أ
المحتاجين - 12.1 مليون، يليه قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش - 

10.9 مليون، وقطاع الصحة - 10.4 مليون شخص محتاج.

كثر من ثالثة ماليين نازح يف السودان. يف دارفور وكردفان  وهناك أ
والنيل األزرق، وهي مناطق كانت تعتبر بؤرا للنزاع المحلي على مدى 

السنوات ال 17 الماضية.

ويتركز 59 يف المائة من السكان المحتاجين يف المناطق المتأثرة 
بالنزاع. كما تقع نسبة الـ 41 يف المائة المتبقية يف مناطق غير متأثرة 

بالنزاع يف األجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من البالد. علًما بأنه يف 
عام 2018 كان 74 يف المائة من المحتاجين يف مناطق النزاع - دارفور 

وكردفان والنيل األزرق.

ومن بين 1.16 مليون الجئ يف السودان، تأيت األغلبية )68 يف 
المائة( من جمهورية جنوب السودان. وتستضيف واليتي الخرطوم 

والنيل األبيض حوايل 60 يف المائة من الالجئين من جمهورية جنوب 
كبر عدد لهم من بين  السودان يف البالد، حيث تستحوذ الخرطوم على أ

جميع الواليات.

سرتوين / شمال دارفور

فتاة من وادي بايا. تصوير: األمم المتحدة
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14,3

إجمايل السكان 

األشخاص المحتاجون 

47.9

%57%43
الذكور اإلناث

حسب العمر والنوع االجتماعي حسب القطاع
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شدة األوضاع اإلنسانية وعدد األشخاص المحتاجين

  • عدم وجود وثائق     
  • فقدان السالمة البدنية     
  • الحصول على الصحة     
  • الحصول على التعليم     

  • الحصول على خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة     

1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,0001 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,0001 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

الالجئون العائدونالنازحون السكان األكثر عرضة للمخاطر

0.94
مليون

9.29
مليون

2.87
مليون

1.16
مليون

3.905.381.722.371.491.380.820.760.550.610.230.260.450.490.250.27

إناث
58%

ذكور
42%

أطفال
44%

بالغون
49%
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48%

ذكور
52%

أطفال
55%

بالغون
38%
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53%

ذكور
47%
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43%
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52%

إناث
52%

ذكور
48%

أطفال
56%

بالغون
37%

كبار السن
7%

كبار السن
7%

كبار السن
5%

كبار السن
7%

  • سوء التغذية وتنوع النظام الغذايئ     
  • النزاع     

  • خدمات المرافق الصحية المحدودة     
  • الحصول على الغذاء     

  • الزواج المبكر     
  • العنف القائم على النوع االجتماعي     

  • الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية     
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 األشخاص المحتاجون
للمساعدات

شدة االحتياجات
(بالماليين)

 العدد حسب النوع
االجتماعي والعمر
(بالماليين)

 النسبة المئوية حسب
 النوع االجتماعي
والعمر

القضايا المرتبطة

المواقع
(حسب المحلية)

 األشخاص المحتاجون
للمساعدات

شدة االحتياجات
(بالماليين)

 العدد حسب النوع
االجتماعي والعمر
(بالماليين)

 النسبة المئوية حسب
 النوع االجتماعي
والعمر

القضايا المرتبطة

المواقع
(حسب المحلية)

  • العنف القائم على النوع االجتماعي     
  • إتاحة الوصول إىل غسل اليدين بالماء والصابون     

  • الحصول على خدمات المرافق الصحية     
  • ال تتمتع المساكن باألمن أو الخصوصية الكافية     

  • مخاطر النزاع والوفيات الناجمة عن الحوادث األمنية     
  • الزواج المبكر     

  • الحصول على خدمات المياه األساسية     
  • الحصول على خدمات المرافق الصحية     

  • إتاحة الوصول إىل غسل اليدين بالماء والصابون     
  • المتفجرات من مخلفات الحرب     

  • إتاحة الوصول إىل المرافق الصحية     
  • الزواج المبكر     

  • العنف القائم على النوع االجتماعي     
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  • الحصول على خدمات المياه األساسية     
  • الحصول على خدمات المرافق الصحية     

  • إتاحة الوصول إىل غسل اليدين بالماء والصابون     
  • المتفجرات من مخلفات الحرب     

  • إتاحة الوصول إىل المرافق الصحية     
  • الزواج المبكر     

  • العنف القائم على النوع االجتماعي     
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 الجزء األول: 

األزمات وأثرها على األحوال اإلنسانية 

نياال / جنوب دارفور

أطفال يتلقون دروساً يف مدرسة معسكر السريف للنازحين.

تصوير: األمم المتحدة
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األزمات وأثرها على األحوال اإلنسانية

 1.1 

ماهية األزمة

مع دخول العملية االنتقالية عامها الثاين، واصلت الحكومة االنتقالية يف 
السودان جهودها الرامية إىل إحالل السالم يف البالد، وإصالح االقتصاد، 

وتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي وتلبية احتياجات الفئة األكثر 
عرضة للمخاطر. فبينما قد يستغرق األمر بعض الوقت قبل أن يبدأ 

المواطنون يف الشعور باآلثار المرافقة للتغييرات واإلصالحات، يقدر أن 
هناك حوايل 14.3 مليون شخص - واحد تقريبا من كل ثالثة أشخاص 
- يف جميع أنحاء البالد بحاجة إىل المساعدات اإلنسانية يف عام 2022. 

هذا ما يعادل زيادة بمقدار 0.8 مليون شخص مقارنة بعام 2021.

كما ويؤدي استمرار األزمة االقتصادية، بما يف ذلك ارتفاع التضخم على 
الرغم من بعض التباطؤ يف اآلونة األخيرة، إىل ارتفاع مستويات عدم 

استتباب األمن الغذايئ، يف حين أن النازحين يف دارفور - والتي عاش 
نصف سكانها تقريبا معظم السنوات الـ 18 الماضية بعيدا عن ديارهم 

أو أماكن إقامتهم المعتادة نتيجة للنزاع المسلح، أو لتفادي آثاره، أو 
حاالت تفشي العنف، أو انتهاكات حقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، 

شهدت دارفور وبعض األجزاء األخرى من البالد زيادة يف عدم استتباب 
األمن والنزاع المحلي بين المجتمعات. يف حين أن الفيضانات وتفشي 

األمراض تؤثر على قدرة مؤسسات الدولة المحدودة على توفير 
الخدمات األساسية. باإلضافة إىل ذلك، يستضيف السودان حوايل 1.2 

مليون الجئ وملتمس لجوء، والعديد من المهاجرين األجانب. مما 
يجعل السودان من بين البلدان الـ 10 الكبرى التي تستضيف الجئين.

ومن بين األشخاص المحتاجين البالغ عددهم 14.3مليون نسمة، 
سيحتاج ما يقرب من 64 يف المائة إىل مساعدات طارئة لتلبية 

االحتياجات المهددة للحياة ذات الصلة بالرفاه البدين والعقلي البالغ 
األهمية. وهذه زيادة بمقدار الربع مقارنة بالعام السابق، مما يبرز 
الصعوبات الهائلة التي يواجهها كثير من االشخاص. ويف الوقت 

نفسه، هناك 14 مليون شخص – أو قرابة 98 يف المئة من بين الذين 
يحتاجون إىل دعم مستدام للوفاء بالحد األدىن من مستويات المعيشة.

السياق السياسي 

يف عام 2021 استمرت الجهود الرامية إىل دفع عملية االنتقال 
السياسي والسالم يف السودان على الرغم من التحديات الكبيرة. وأدت 

المصاعب االقتصادية وبطء وتيرة اإلصالحات إىل تزايد اإلحباط بين 
السكان مما أدى إىل احتجاجات عامة من حين آلخر. ظلت المساءلة 

عن أحداث العنف المتعلقة بثورة 2019 وما تالها من قمع عنيف 
للمتظاهرين مطلبا رئيسيا للمتظاهرين. ويف هذا السياق، أجرى رئيس 
الوزراء عبد هللا حمدوك تعديال وزاريا على الحكومة االنتقالية يف أوائل 

عام 2021 لجلب المزيد من األصوات والجهات السياسية الفاعلة. 
وحددت الحكومة االنتقالية الموسعة فيما بعد خمس مجاالت ذات 

أولوية تتعلق بالمسائل االجتماعية واالقتصادية، والسالم واألمن، 
والعالقات الدولية، والتحول الديمقراطي. ويف يونيو، أطلق رئيس 

الوزراء حمدوك مبادرة بعنوان "األزمة القومية وقضايا االنتقال: سبل 
المضي قدما"، تهدف إىل بناء الوحدة القومية وتوافق اآلراء والنهوض 

باألهداف االنتقالية الرئيسية مثل التوافق على بناء مؤسسات للمرحلة 
االنتقالية المتبقية.

واتخذت السلطات االنتقالية تدابير لتنفيذ اتفاقية جوبا للسالم. وشمل 
ذلك تعيين بعض قادة الجماعات المسلحة الموقعة يف الحكومة 

االنتقالية ومجلس السيادة. باإلضافة إىل ذلك، صدرت ثالثة مراسيم 
لتشكيل مسار دارفور. تتمثل يف اللجنة الدائمة لوقف إطالق النار، 

اللجان القطاعية واللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات األمنية. 
كما صدر مرسوم آخر يحدد الخطوط العريضة لنظام اتحادي للحكومة 

يف السودان. كما تم تعيين ثالثة من والة )حكام( الواليات الجديدة 
لشمال دارفور، غرب دارفور، ووالية النيل األزرق تماشيا مع اتفاقية 

السالم. واستمرت الجهود الرامية إىل إشراك االطراف غير الموقعة على 
اتفاقيه جوبا للسالم يف عملية السالم.

ويف الوقت نفسه، تصاعدت التوترات بين العنصرين المدين والعسكري 
للسلطات االنتقالية يف السودان، وبلغت ذروتها بانقالب عسكري يف 25 

كتوبر  كتوبر بعد فشل محاولة انقالب أخرى يف 21 سبتمبر. ويف 25 أ أ
احتجزت القوات المسلحة رئيس الوزراء حمدوك وعدد من المسؤولين 

المدنيين والقادة السياسيين. وقد أعلن قائد القوات المسلحة حالة 
الطوارئ، وحل مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء وإقالة حكام 
الواليات، وتجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو 1989 

واستعادة األموال العامة. )"لجنة التفكيك"(. وبينما أطلق سراح 
كتوبر، ظل مسؤولون  رئيس الوزراء ووضعه قيد اإلقامة الجبرية يف 26أ

مدنيون آخرون قيد االحتجاز. ويف أيام العصيان المدين، ألقي القبض 
على المزيد من الناشطين والصحفيين والمسؤولين المدنيين يف 

جميع أنحاء البلد. واستمرت حمالت العصيان المدين واالحتجاجات 
الواسعة النطاق ورفض فرض الهيمنة العسكرية والدعوة إىل إنشاء 
حكومة ديمقراطية يقودها مدنيون. على مدى األسابيع التي أعقبت 

االنقالب العسكري وقد بذلت جهود، بما يف ذلك جهود من جانب 
األمم المتحدة وبالتنسيق مع جهات فاعلة دولية ومحلية أخرى، 

لتيسير الحوار بين الجانبين وتحديد حل سلمي وتفاوضي الستعادة 
النظام الدستوري1.

1 هذا النص كتب يف 9 نوفمبر 2021 مع مراعاة الحالة المائعة سياسيا وقت كتابة هذا التقرير.
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وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت األمم المتحدة تقديم الدعم 
إىل حكومة السودان االنتقالية. ففي 3 يونيو 2021، اتخذ مجلس األمن 

القرار 2579 )2021( الذي مدد بموجبه والية بعثة األمم المتحدة 
المتكاملة لالنتقال يف السودان والمعروفة ببعثة األمم المتحدة 

المتكاملة لتقديم المساعدات يف المرحلة االنتقالية )اليونيتامز( لمدة 
12 شهراً أخرى، حتى 3 يونيو 2022. وتواصل البعثة دعم السودان 

من خالل طائفة من المبادرات السياسية ومبادرات بناء السالم 
والتنمية، بما يف ذلك مساعدة األمة على تحقيق أهداف اإلعالن 

الدستوري الصادر يف أغسطس2019.

اختتمت العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة يف 
كملت سحب  دارفور)اليوناميد( مهمتها يف 31 ديسمبر 2020. وقد أ
جميع األفراد النظاميين والمدنيين بحلول 30 يونيو من عام 2021.

الموجز االقتصادي

يعاين السودان من ركود اقتصادي منذ عام 2018 وشهد معدالت نمو 
سلبية يف الناتج المحلي اإلجمايل2.

 يهدف برنامج الحكومة االنتقالية إىل تحقيق االستقرار االقتصادي من 
خالل تنفيذ مجموعة من اإلصالحات االقتصادية الطموحة. وتشمل هذه 

التدابير تحرير أسعار الصرف، إلغاء دعم الوقود والحماية االجتماعية 
من خالل برنامج موسع للتحويالت النقدية، واإلدارة المالية العامة، 
ومكافحة الفساد، واإلصالح الضريبي. وألول مرة منذ أربع سنوات، 

سيكون النمو االقتصادي المتوقع لعام 2021 إيجابيا بنسبة 0.4 
يف المائة. غير أن النمو االقتصادي يف األجل القريب سيظل ضعيًفا، 

بسبب انخفاض االستهالك واالستثمار بسبب عوامل مثل ارتفاع 
التضخم )366 يف المائة حتى سبتمبر 2021( والبطالة. ويف عام 2022 

من المتوقع أن يكون النمو االقتصادي 1.1 يف المائة، ووفًقا لصندوق 
كبة النمو السكاين  النقد الدويل معدالت النمو هذه ليست كافية لموا

السريع يف السودان بنسبة 2.4 يف المائة، مع انضمام اآلالف من 
الشباب إىل القوى العاملة كل عام.

ويف 9 يونيو، رفعت الحكومة الدعم عن الوقود وحررت أسعار الوقود 
بالكامل. وأدى ذلك إىل زيادة سعر البنزين بمقدار خمسين ضعًفا )كان 

السعر المدعم للبنزين 6.17 جنيه سوداين للناتج المدعوم، وليصبح 
السعر بعد رفع الدعم 320 جنيه سوداين(. وهذه هي ثاين زيادة كبيرة 

خور أبشي/جنوب دارفور

امرأة نازحة تطحن الحبوب التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي.

تصوير: األمم المتحدة

2 صندوق النقد الدويل، االستعراض األول يف إطار البرنامج الذي جرى رصده من قبل الموظفين، مارس 2021.
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كتوبر  يف أسعار الوقود، بعد الزيادة األولية بنسبة 400 يف المائة يف أ
2020 بعد رفع الدعم الجزيئ. ونتيجة لذلك، استمر معدل التضخم 

القومي يف الزيادة، مدفوعا بالزيادات يف أسعار االتصاالت، والنقل، 
واألغذية، والمشروبات.

معدل التضخم 2017 – 2021

20172018201920202021
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المصدر: بنك السودان المركزي

 عقب هذه اإلصالحات، من المتوقع أن يستقر سعر الصرف ومعدل 
التضخم بداية من عام 2022 ويظل معتدال للسنوات المقبلة. ومع 
ذلك، تشير التقديرات إىل أن معدل البطالة )28.4 يف المائة يف عام 

2021( سيرتفع إىل 29.7 يف المائة يف عام 2022، وفقا لقاعدة بيانات 
صندوق النقد الدويل القطرية للسودان.

وتتزايد معدالت الفقر بسبب الركود االقتصادي منذ عام 2018 
والتعديالت االقتصادية األخيرة )إصالحات سعر الصرف والمعونات( 

وجائحة فيروس كورونا المستجد والصدمات المناخية. عالوة على ذلك 
هناك االرتفاع يف معدالت الفقر يف المحليات الريفية وكذلك يف غرب 
البالد وجنوبها وشرقها. إضافة إىل ذلك، فإن زيادة مستويات التضخم 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد زادا من تعقيد التحديات وخلق آثار 
إضافية ضارة على الرفاه، مما يؤدي على األرجح إىل تفاقم التعرض 

كثر للمخاطر والفقر، وال سيما على فقراء الحضر. وتحدد المشاورات  أ
القومية، التي أجريت يف إطار أوراق استراتيجية الحد من الفقر األسباب 
الرئيسية التالية للفقر: انخفاض الدخل، البطالة، ضعف فرص الحصول 

على الخدمات االجتماعية، والنزاعات، وتدهور البيئة، وسوء اإلدارة، 
واالفتقار إىل شبكات األمان االجتماعي. وباإلضافة إىل الفقر النقدي، 
فإن انتشار الحرمان بين مجموعات كبيرة من السكان يف السودان 
يتصل بالنتائج التعليمية والصحية، فضاًل عن عدم الحصول على 

الخدمات األساسية، بما يف ذلك المياه والمرافق الصحية.

ويف17 مايو، استضافت فرنسا "المؤتمر الدويل لدعم العملية االنتقالية 
السودانية" يف باريس. لالحتفال بإعادة دمج السودان يف االقتصاد 
العالمي وجذب االستثمارات األجنبية، ال سيما يف مجاالت الطاقة 

والبنية التحتية والزراعة، والتعدين، واالتصاالت السلكية، والالسلكية. 

ويف 28 يونيو أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل أن 
السودان قد وصل إىل نقطة القرار بالنسبة لمبادرة البلدان الفقيرة 
المثقلة بالديون بعد االلتزامات التي تعهدت بها الدول األعضاء يف 

باريس يف 29 يونيو، وافق صندوق النقد الدويل والبنك الدويل على 
تخفيف أويل ألعباء الديون للسودان، وخفض ديون البالد من 56 مليار 

دوالر إىل 28 مليار دوالر. كما فتح سداد المتأخرات 2 مليار دوالر يف 
شكل منح من المؤسسة اإلنمائية الدولية و2.5 مليار دوالر لترتيب 

تسهيالت االئتمان الموسع لصندوق النقد الدويل لمدة 39 شهرا 
مما مكن السودان من االستفادة من التخصيص العالمي للصندوق 

لحقوق السحب الخاصة اإلضافية، وتقديم دفعة للسيولة تشتد الحاجة 
إليها. كما وافق دائنو نادي باريس على إلغاء 14 مليار دوالر من الديون 

كثر من 23 مليار دوالر.  الثنائية وإعادة هيكلة أ

وعلى الرغم من هذه التطورات والمكاسب، ال تزال هناك تحديات كبيرة 
تؤثر على مستوى االحتياجات اإلنسانية يف البالد. وهناك فرص لزيادة 
نقاط القوة االجتماعية واالقتصادية مع كيفية تفاعل المساعدات مع 

التجارة واألسواق وسكان الحضر الذين يمكنهم المساعدة على تقليل 
الحاجة إىل المساعدات اإلنسانية يف المستقبل ويساهمون يف اقتصاد 

كثر إنصافا وفرص لكسب العيش للسودانيين المتأثرين بالنزاع. أ

التحليل الديموغرايف

يبلغ عدد سكان السودان 47.9 مليون نسمة. ويف حين أن المحليات 
الحضرية - وخاصة الخرطوم - تتوسع بسرعة، فإن ثلثي سكان 

السودان يعيشون يف المحليات الريفية. ويعتبر سكان السودان من 
أصغر السكان يف العالم عمًرا، حيث إن 41 يف المائة من مجموع 

سكانه تقل أعمارهم عن 15 سنة، و20 يف المائة تتراوح أعمارهم 
بين 15 و24 سنة.

إناث ذكور
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العمر

ومن بين 47.9 مليون شخص3، يقدر أن حوايل 14.3 مليون شخص 
بحاجة إىل المساعدات اإلنسانية يف عام 2022 - أو 30 يف المائة من 
مجموع السكان. ويشمل ذلك 2.9 من أصل 3 ماليين من النازحين، 

3 يشمل ذلك 650 ,171, 1 الجئا يف السودان إىل جانب  46,778,824 سودانيا على النحو المفصل يف تقرير اللجنة يف مايو 2021 الموافق عليه من قبل السلطات الحكومية.



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2022

14

و1.16 مليون الجئ4، و0.9 مليون عائد، و9.3 من السكان األكثر 
عرضة للمخاطر5.

كثر من 3 ماليين نازح يف جميع أنحاء  وحتى نوفمبر2021، كان هناك أ
السودان، غالبيتهم – أي حوايل 1.75 مليون شخص نزحوا بين عامي 

2003 و2010 يف منطقة دارفور نتيجة للنزاع الذي بدأ يف تلك المنطقة 
يف عام 2003. ونزوح 1.1 مليون شخص آخر بين عامي 2011 
و2017. كما جرى نزوح 200,000 شخص آخر بعد عام 2017.

ومن بين النازحين فإن 52 يف المائة هن من اإلناث و55 يف المائة من 
النازحين، تقل أعمارهم عن 18عاما.

النازحون 2003 - 2021 

1,721,5901,076,57268,57447,89378,420 93,504

2021 2020 2019 2018 2011 - 2017 2003 - 2010

 المصدر: المنظمة الدولية للهجرة.

حوايل 1.9 مليون من النازحين يعيشون يف معسكرات يف دارفور. 
وقد أتيحت لمعظم النازحين يف معسكرات دارفور إمكانية الحصول 

على الغذاء والمياه والمرافق الصحية والصحة وغيرها من الخدمات، 
حيث تركزت معظم االحتياجات واالستجابات اإلنسانية يف دارفور 

منذ عام 2003.  

ويعيش 354,474 شخصا يف معسكرات للنازحين يف واليتي جنوب 
كردفان والنيل األزرق بعد اندالع نزاع بين قوات األمن الحكومية 

والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال يف أجزاء اعيد دمجها 
من واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق يف عام 2011.

ومنذ عام 2003، عاد نحو 942,000 من النازحين إىل محلياتهم 
األصلية. وألغراض اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2022، 

تعطى أولوية مساعدات العائدين إىل 193,000 شخص عادوا منذ عام 
2019، وتعتبر البقية مدمجة ويجري تقدير احتياجاتهم مع احتياجات 

السكان السودانيين.

العائدون يف السنة 2003 - 2021

94,417280,510118,476131,372124,20050,52831,275 111,521

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2011 - 2015 2003 - 2010

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة.

غالبية الالجئين والبالغ عددهم 785,350 شخصا – هم من جمهورية 
جنوب السودان، 53 يف المائة منهم من النساء و36 يف المائة من 

األطفال يف سن الدراسة. وتشكل األسر الالجئة التي تعيلها امرأة نحو 
52 يف المائة. ومن يناير إىل يوليو 2021 عبر حوايل 57,900 شخص 
من جمهورية جنوب السودان إىل السودان بسبب النزاعات العرقية 
المقترنة بالفيضانات ونقص األغذية، وهو ما يمثل 73 يف المائة من 
مجموع الوافدين الجدد. وال يزال السودان يستقبل الوافدين الجدد 

من البلدان المجاورة، حيث بلغ عددهم 72,100 شخص بحلول نهاية 
كتوبر 2021. وتتوقع مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين أن  أ
كثر من 100,000 الجئ قد عبروا الحدود إىل السودان خالل  يكون أ

عام 2021. ووفقا لسياسة المعسكرات الحكومية، يطلب من الالجئين 
اإلقامة يف معسكرات محددة مع تقييد حرية التنقل، يف حين تمارس 

درجة ما من المرونة بالنسبة لجمهورية جنوب السودان.

عندما اندلع النزاع يف منطقة تيقراي يف إثيوبيا يف نوفمبر 2020، بدأ 
كتوبر، كان نحو  الالجئون بالعبور إىل شرق السودان. وحتى نهاية أ

58,000 الجئ من إثيوبيا قد التمسوا المأوى والحماية والمساعدات يف 
واليتي القضارف وكسال. ووصل معظمهم بعد اندالع القتال يف تيقراي. 

قبل تدفق الالجئين اإلثيوبيين يف عام 2020 كان معظم الوافدين 
الجدد إىل المعسكرات يف شرق السودان من إريتريا مع تسجيل حوايل 

125,000 إريتري )يونيو 2021(. وقد وصلت األغلبية قبل عقود 
كثر حاالت الالجئين طوال يف العالم.  وتمثل واحدة من أ

وتعتبر حكومة السودان الالجئين من الدول العربية "إخوة وأخوات" 
بموجب المفهوم العريب/اإلسالمي للجوء. وال يطلب منهم لدى 

وصولهم التسجيل لدى مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين 
وال حتى لدى مكتب معتمدية الالجئين الحكومية. إال أن التغييرات 

السياسية األخيرة ألقت بظالل من عدم اليقين فيما يتعلق بحقوقهم 

4 مصدر أرقام النازحين هو مصفوفة تتبع النزوح التابع لمنظمة الهجرة الدولية.
5 النازحين: فان أعداد النازحين بلغت 2.865.502 من مجموع 3.036.593. أما أعداد العائدين فقد بلغت 939.412 من مجموع 969.397 وقد بلغ عدد العائدين حديثا 193.324 )من 2019 اىل الوقت الحايل(. 

أما الالجئين فقد بلغ عددهم 1.162.333 من مجموع 1.171.650 أما المقيمين األكثر عرضه للمخاطر فقد بلغ عددهم 9.601.605 من جملة سكان السودان.
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األزمات وأثرها على األحوال اإلنسانية

كثر عرضه  يف السودان، وقد خلق هذا التغيير يف السياسة حالة أ
للمخاطر مع عدم اليقين القانوين بشأن وضعهم يف السودان. وتقدر 

مفوضيه شؤون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية أن حوايل 
95,500 الجئ سوري ويمني يعيشون يف الخرطوم.

كثر من 30,000 الجئ من جمهورية إفريقيا  ويستضيف السودان أ
الوسطى اللذين وصل أغلبهم يف عام 2019. وبسبب النزاع يف 

جمهورية إفريقيا الوسطى، من المتوقع أن يكون 32,000 الجئ 
يف السودان بحلول نهاية عام 2021. ويف عام 2022، سيستضيف 

السودان ما يقدر بنحو 37,000 الجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقد وصل الالجئون التشاديون إىل وسط دارفور منذ اندالع النزاع 
يف 2007-2005. وال تزال الحالة يف تشاد متقلبة وتؤثر على عودة 

نحو 3,900 الجئ.

الالجئون حسب المنشأ 

1,613 (0.1%)

2,169 (0.2%)

3,919 (0.4%)

27,627 (2.5%)

70,568 (6.3%)

93,483 (8.4%)

126,080 (11.3%)

793,833 (70.9%)

أخرون

اليمن

تشاد

جمهورية افريقيا الوسطى

إثيوبيا

سوريا

إريتريا

جمهورية جنوب السودان

كتوبر 2021. المصدر: مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، وذلك حتى 31 أ

العودة الطوعية ليست خياًرا لغالبية كبيرة من الالجئين بسبب 
الوضع يف بلدانهم األصلية وخيارات إعادة التوطين يف بلد ثالث ال تزال 

كثر من 1.16 مليون  محدودة. ويف هذا السياق، من المتوقع أن يعيش أ
الجئ يف السودان بحلول نهاية عام 2021. ويؤثر هذا الوضع بشكل غير 

مناسب على النساء والفتيات، واألفراد األكثر عرضة للمخاطر اآلخرين، 
الذين يتحملون وطأة استراتيجيات المواجهة السلبية. ويحتاج الالجئون 

يف السودان إىل دعم متعدد القطاعات لتلبية احتياجاتهم األساسية 
ومواطن ضعفهم المحددة، وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم على المدى 

الطويل، والحفاظ على حقوقهم والوفاء بها.

ويعد فهم سياق العالقة بين األشخاص يف معسكرات الالجئين 
والمجتمعات المضيفة وفهم اآلثار المترتبة على المساعدات أمًرا بالغ 

األهمية لتقديم المساعدات لالجئين، كما تعزز التماسك االجتماعي 
لضمان أن الجهود اإلنسانية - على األقل - ال تساهم يف النزاع أو تطيل 

أمده. هذه هي الخطوة األوىل الحاسمة لضمان أن جهود المساعدات 

اليوم ال تستجيب فقط لالحتياجات اإلنسانية، ولكن أيًضا تساعد يف 
تقليل احتمالية حدوث أزمات إنسانية مدفوعة بالنزاع يف المستقبل. 

والتوتر بين المجتمعات المضيفة ومعسكرات الالجئين هو أمر ال مفر 
منه يف االعتبار يف سياق السودان، وسيكون له آثار مهمة وواسعة 

النطاق لسنوات عديدة قادمة.

يظل السودان أيًضا نقطة عبور مهمة يف طريق الهجرة من شرق 
إفريقيا إىل شمال إفريقيا ونحو أوروبا. وتدهور وضع المهاجرين 

الدوليين بشكل خطير وخاصة بالنسبة لإلريتريين المهاجرين 
واإلثيوبيين والصوماليين الذين ينوون العبور إىل أوروبا معتمدين على 

خدمات السماسرة عديمي الضمير مع استمرار خطر االتجار بالبشر 
وسوء المعاملة واالستغالل، وخاصة بين النساء والشباب. قدرت 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة ذلك يف 
عام 2020 أن هناك 1.4 مليون مهاجر دويل يف السودان، ومع ذلك، 

فمن المفهوم أن العدد الفعلي للمهاجرين األجانب الذين يمرون عبر 
السودان أو يقيمون فيه أعلى بكثير ألن العديد منهم ال يتمتعون 
بوضع قانوين وال تعكس األرقام المنشورة ذلك. والمهاجرون غير 

كثر عرضة للمخاطر اقتصاديًا واجتماعًيا؛ ويعتمدون على  الشرعيين أ
وظائف يومية مدفوعة األجر يف االقتصاد غير الرسمي ويفتقرون إىل 
الوصول إىل الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم لألطفال. 
وتفاقمت نقاط تعرضهم للمخاطر يف 2021-2020 حيث فقد الكثير 

منهم وظائفهم بسبب قيود التنقل الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 
وال يزال السودان بلد المنشأ والعبور والمقصد لضحايا االتجار بالبشر، 
وأصبحت البالد على نحو متزايد نقطة عبور للمتاجرين الذين يقومون 
بتهريب المهاجرات الشابات اإلثيوبيات إىل البالد لتسهيل سفرهن إىل 

الشرق األوسط كوجهة نهائية. بين مايو ويونيو 2021 فقط، جرى وضع 
كثر من 400 مهاجرة إثيوبية تحت حجز الشرطة السودانية كضحايا  أ

محتملين لالتجار يف والية القضارف، وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة.

البيئة األمنية

تطور الوضع األمني يف السودان من مستويات العنف المرتفعة يف 
السابق بين عامي 2003 و2014 إىل حالة النزاع المحصورة الحالية 

ذات الكثافة المنخفضة. ومع ذلك، فقد زادت عمليات النزوح المحلية 
المرتبطة بالنزاع يف عام 2021.

وعلى الرغم من التقدم المحرز بعد توقيع اتفاقية جوبا للسالم، اتخذ 
النزاع يف دارفور أبعاًدا متعددة، مع مجموعة من الجماعات المسلحة 

والعناصر اإلجرامية الفاعلة يف المنطقة. ويرجع ذلك إىل مجموعة 
من العوامل، بما يف ذلك إعادة توازن القوى بعد اإلطاحة بحكومة 

البشير، واستغالل المظالم القديمة ألغراض سياسية، كانت هناك 
فجوات يف تنفيذ األحكام الرئيسية التفاقية جوبا للسالم، ال سيما فيما 

يتعلق بحماية المدنيين واألمن. وعالوة على ذلك أنجزت العملية 
المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة يف دارفور سحب جميع 
األفراد النظاميين والمدنيين بحلول 30 يونيو 2021، مما أثر أيًضا 
على األمن العام أو الفعلي. وال تزال النزاعات المحلية تحدث بين 

قوات األمن الحكومية والحركات المسلحة يف دارفور والميليشيات 
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والجماعات القبلية المسلحة؛ حيث يأخذ النزاع أبعاًدا قبلية وسياسية 
وقائمة على الموارد.

بينما ظل الشرق مستقًرا لعدد من السنوات يف أعقاب اتفاقية سالم 
شرق السودان، إال أنه يشترك يف الكثير من ذات االستياء كما هو 

الحال يف كردفان ودارفور بشأن تهميشه التاريخي وتخلفه يف السياسة 
القومية. وظل مسار الشرق يف اتفاقية جوبا للسالم معلًقا يف عام 

2021 وسط نزاع متزايد على المسار بين المجتمعات يف الشرق. وال 
يزال الوضع األمني يف والية البحر األحمر متقلًبا مع إعالن سلطات 
الوالية بشكل متكرر حالة الطوارئ وفرض حظر التجول يف أعقاب 

نوبات العنف المحلي.

كما ال تزال أبيي منطقة متنازع عليها بين السودان وجمهورية جنوب 
السودان وهي بؤرة ساخنة للعنف القبلي بين قبائل المسيرية 

والدينكا. وعلى الرغم من استمرار الدوريات العسكرية التي تقوم 
بها قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي، تحدث هجمات مسلحة 
عرضية تؤدي إىل خسائر يف األرواح وإصابات، فضالً عن إلحاق أضرار 

بالممتلكات. واستمرت حوادث القتل وسرقة الماشية مع تحرك 
رعاة المسيرية صوب المناطق المأهولة بالدينكا كل عام بحًثا عن 

أراٍض جديدة للرعي.

وبشكل عام شهد عام 2021 ارتفاًعا يف الحوادث األمنية يف جميع أنحاء 
البالد. فوفًقا إلدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن، جرى اإلبالغ عما 
كتوبر  مجموعه 835 حادثة مظاهرة / اضطرابات مدنية بين يناير وأ

2021 مقارنة بـ 379 خالل عام 2020 بأكمله. كان هناك ما يقرب من 
2,000 حادث أمني يف عام 2021، يف ارتفاع بنحو 10 يف المائة مقارنة 

بالعام السابق.

واصلت الحكومة االنتقالية جهودها لتوفير الحماية المادية يف دارفور 
من خالل نشر قوات األمن لتهدئة العنف وتهدئة التوترات. ومع 

ذلك، استمرت االشتباكات المحلية يف كونها المصدر الرئيسي لعدم 
استتباب األمن. كما اتسم عام 2021 بزيادة كبيرة يف معدالت الجريمة 
يف العاصمة، وشكلت السلطات الحكومية يف أغسطس - سبتمبر قوة 

أمنية مشتركة )عسكرية وشبه عسكرية وشرطية( لضمان سيادة 
القانون وتوفير األمن يف الخرطوم.

وتقع على عاتق الحكومات أو سلطات الوالية مسؤولية توفير الحماية 
لجميع مواطنيها. ووضعت الحكومة االنتقالية يف السودان خطة قومية 

لحماية المدنيين يف عام 2020 تحدد كيف ستضمن حماية المدنيين.

الملف البيئي

على مدار الثالثين عاًما الماضية كان السودان من بين أسرع المناطق 
ارتفاًعا يف درجات الحرارة يف العالم. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط 

درجات الحرارة بما يصل إىل 3 درجات مئوية بحلول عام 2050، 
وسيشهد السودان زيادة يف تواتر حاالت الجفاف والفيضانات. يزيد 

تغير المناخ من هشاشة بعض المجتمعات، مثل المزارعين والرعاة 
وأولئك الذين يعتمدون على الزراعة المطرية. ومع انخفاض اإلنتاجية 

الزراعية يمكن أن يزداد عدم استتباب األمن الغذايئ مما يؤدي إىل 
زيادة االحتياجات اإلنسانية. وضح األمين العام لألمم المتحدة يف 

مالحظاته األخيرة أنه على الرغم من إحراز تقدم خالل العام الماضي، 
بما يف ذلك خفض انبعاثات الكربون، إال أنه ال يكفي. يظل العالم بعيًدا 

عن الهدف يف البقاء ضمن حد 1.5 درجة التفاقية باريس. هناك حاجة 
لمزيد من الطموح، والمزيد من الطموح بشأن التخفيف، والطموح 

بشأن التكيف والطموح يف التمويل.

سيؤدي النمو السكاين المرتفع يف السودان إىل مزيد من الضغط على 
الموارد لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء والمياه واإلسكان والخدمات 

األخرى. وتفاقم الوضع بسبب األزمة االقتصادية وحقيقة أن السودان 
هو أحد أسرع البلدان يف التحول الحضري يف العالم مع زيادة مطردة يف 

عدد األشخاص الذين يهاجرون من المناطق الريفية إىل المدن.

كما أن الكوارث الطبيعية، مثل التصحر )حدث تحول نحو 50 إىل 200 
كيلومتر جنوبًا لحدود الصحراء منذ الثالثينيات( والجفاف والفيضانات، 

تساهم أيًضا يف تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات 
واألسر. بينما يتقاتل الرعاة والمزارعون على الموارد، تتصاعد التوترات 

المجتمعية. النزاعات حول حيازة األراضي وحقوق الملكية والوصول 
إليها واستخدامها كانت يف قلب العديد من النزاعات يف السودان مما 

أدى إىل النزوح وزيادة االحتياجات اإلنسانية.

تؤثر الفيضانات السنوية على األشخاص بشكل رئيسي بسبب 
المياه التي يحملها نهر النيل األزرق من إثيوبيا ونهر النيل األبيض 

من المرتفعات االستوائية، وكذلك من خالل السيول من العديد من 
المجاري المائية الموسمية. ويتزايد تواتر الفيضانات وحدث العديد 
من الفيضانات الشديدة يف جميع أنحاء البالد. يف عام 2021، أثرت 

فيضانات السودان على حياة ما يقرب من 314,500 شخص يف 18 
كثر  والية. تضرر ما يقدر بـ 15,540 منزالً وُدمر 46,550 مما عرض أ

من 10 ماليين شخص لخطر اإلصابة بأمراض تنقلها المياه. وتضررت 
آالف األفدنة من المحاصيل يف منتصف الموسم الزراعي، مما عرض 

المحصول واألمن الغذايئ للخطر بالنسبة آلالف العائالت.

العائدون يف السنة 2003 - 2021

2013

2020

2021
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2018

2017

2016

2015

0200,000400,000600,000800,0001,000,000

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة.
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 1.2 

أثر وصعوبات األزمة

التأثير على الخدمات واألنظمة

مع تفاقم األزمة االقتصادية والصعوبات االقتصادية التي تؤثر على 
كثر  شرائح جديدة من المجتمع السوداين لم يجر تصنيفها على أنها أ

عرضة للمخاطر من قبل، تكافح آالف األسر لتلبية احتياجاتها األساسية، 
بما يف ذلك الغذاء والدواء، فضالً عن الوصول إىل الخدمات األساسية. 

كثر عرضة  عالوة على ذلك تزداد شدة احتياجات أولئك الذين كانوا أ
للمخاطر قبل األزمة االقتصادية ومستويات الحرمان. ويتجلى ذلك مع 
رقم قياسي بلغ 14.3 مليون شخص يحتاجون إىل مساعدات إنسانية 
يف عام 2022. وسيحتاج حوايل 9.1 مليون منهم إىل مساعدات طارئة 

لالحتياجات التي تهدد الحياة بزيادة قدرها الربع مقارنة بعام 2021.

ومنذ عام 2017 كافح السودان للحفاظ على إمدادات كافية من 
األدوية والمواد الطبية نتيجة لألزمة االقتصادية ونقص العملة الصعبة. 

لكن يف عام 2021 بدأ هذا االتجاه يف االنعكاس. وخالل المدة من يناير 
إىل يونيو، استوردت حكومة السودان ما قيمته 236 مليون دوالر 

امريكي من األدوية والمستلزمات الطبية األساسية، أي ضعف هذا 
المبلغ تقريًبا خالل نفس الفترتين من 2019 و2018، واألعلى منذ 
2013 *. فقد السودان ما يقرب من ثلثي طاقته اإلنتاجية المحلية 
لألدوية األساسية، مما يزيد الحاجة إىل الواردات. ومع ذلك ال تزال 

إمكانية الحصول على أدوية الطوارئ الرئيسية محدودة بسبب العديد 
من التحديات اللوجستية والتوزيعية وغيرها من التحديات. يؤثر وباء 

فيروس كورونا المستجد، الذي دخل عامه الثاين، على حياة األشخاص 
ويواصل الضغط على نظام الرعاية الصحية المتعثر، والذي يحتاج إىل 

دعم كبير من الحكومة وشركاء التنمية.

الروصيرص / النيل االزرق

بعد تقييم طفلها على أنه يعاين من سوء التغذية، تعطي األم 
معجون الجوز المسمن للجسم لطفلها يف مركز قنيص الصحي.

تصوير: األمم المتحدة
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استيراد األدوية )األول من العام(
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220K
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المصدر: الملخص اإلحصايئ للتجارة الخارجية 2013 - 2021، بنك السودان المركزي.

ال تزال سيادة القانون والوصول إىل العدالة والحماية االجتماعية 
الحكومية ضعيفة يف جميع أنحاء البالد، ولكن بشكل خاص يف 

المناطق المتضررة من النزاع. يف عام 2021، استمرت األزمة 
االقتصادية وندرة الموارد يف التأثير على تقديم الخدمات العامة وزادت 

من الضعف االجتماعي واالقتصادي. خاصة بين النازحين والعائدين 
والالجئين. كما أدى التمويل والتحديات األخرى إىل تقليص خطط 

الحكومة لتشكيل ونشر قوات أمن مشتركة لتوفير السالمة واألمن يف 
جميع أنحاء دارفور، بما يف ذلك معسكرات النازحين ومناطق العائدين 

ومواقع أخرى يف المنطقة.

إن النقص والتكلفة العالية لخدمات الصحة والتعليم والمياه والمرافق 
الصحية وإدارة النفايات عالية الجودة لهما تداعيات اجتماعية 

واقتصادية وحقوقية وإنسانية وسياسية وأمنية واسعة النطاق 
على السودان. تراجع األداء االقتصادي أعاق بشكل كبير قدرات 
إعادة التوزيع للحكومة، يف حين أن االستثمار يف توفير الخدمات 

االجتماعية األساسية لسكانها ال يزال منخفًضا. الوصول إىل أنظمة 
الخدمات االجتماعية والحماية االجتماعية ال يزال متفاوتا. وتتركز 
الخدمات االجتماعية يف المقام األول يف المناطق الحضرية، بينما 
ال تزال المواقع الريفية والمناطق الطرفية محرومة من الخدمات، 

مما يؤثر على أولئك األكثر عزلة جغرافيا، وال سيما النساء والفتيات. 
ويتفاقم هذا بسبب ضعف البنية التحتية خارج المدن، مما يحد من 
الوصول. ويواجه النازحون تحديات خاصة يف االستفادة من الخدمات 

االجتماعية وأنظمة الحماية نظًرا لنقص تقديم الخدمات يف معسكرات 
ومستوطنات النازحين.

نزح المزيد من األشخاص خالل األشهر العشرة األوىل من عام 2021 
يف دارفور مقارنة بالمدة نفسها من عام 2020 نتيجة لعدم استتباب 

األمن المحلي والنزاع والعنف، وفًقا للبيانات التي جرى جمعها 
بواسطة نظام تتبع األحداث الطارئة التابع للمنظمة الدولية للهجرة. كما 
كانت هناك زيادة ملحوظة يف حوادث الهجمات المسلحة واالعتداءات 

والنزاع المحلي وحوادث أخرى يف دارفور.

أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات لضمان حماية المدنيين، بما يف 
ذلك يف دارفور ومناطق أخرى تأثرت بالنزاع المسلح. ومع ذلك، فهي 

تفتقر إىل الموارد، وبالتايل فهي تتطلب دعًما عاجالً لبدء تنفيذ هذه 
الخطط والبرامج الهامة.

التأثير على األشخاص 

نتيجة للعنف المحلي والقتال بين الفصائل يف عام 2021، نزح اآلالف 
من النازحين والعائدين والسكان المحليين يف واليات وسط وشمال 
وجنوب وغرب دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان. وأُحرقت مئات 

القرى / المنازل، ونُهبت األسواق المحلية وأصول األسر ونُهبت 
الماشية، وقتل العديد من األفراد وُجرحوا وتعرضوا لإليذاء الجسدي 

والخطف، وُتركت النساء واألطفال واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة 
يف وضع حساس للغاية.

واستمرت األزمة االقتصادية - ارتفاع معدالت التضخم وارتفاع أسعار 
المواد الغذائية وغير الغذائية يف تقويض قدرة األشخاص على شراء 

المواد الغذائية والضروريات األساسية األخرى. وقد أدى ذلك إىل 
تسجيل 9.8 مليون شخص يعانون من عدم استتباب األمن الغذايئ 

الحاد - وهو ثاين عام على التوايل يحطم الرقم القياسي، وفًقا للتصنيف 
المرحلي المتكامل. وخالل نفس المدة من عام 2020، كان الرقم 9.6 
مليون. ويف عام 2021 استمر عدم استتباب األمن الغذايئ يف االزدياد 

يف المناطق غير المستهدفة عادة بالمساعدات اإلنسانية. فعلى سبيل 
كبر زيادة يف األشخاص الذين يعانون من عدم استتباب  المثال جاءت أ

كثر من 200,000 شخص - من والية الخرطوم -  األمن الغذايئ الحاد - أ
كبر مركز حضري والعاصمة االتحادية. أ

% التغييريتغير20202021الوالية

%79,579143,44563,86680الشمالية

%118,109192,51774,40863نهر النيل

%210,717314,385103,66849شرق دارفور

%451,386567,513116,12726القضارف

%1,431,7481,670,174238,42617الخرطوم

%452,862526,23973,37716شمال كردفان

%760,175847,12686,95111جنوب دارفور

%445,275489,52044,24510النيل األبيض

%544,791572,26127,4705غرب دارفور

%878,356903,12224,7663 الجزيرة

%4-12,868-317,735304,867غرب كردفان

%8-64,766-776,835712,069شمال دارفور

%11-71,504-652,518581,014كسال

%15-64,444-429,219364,775البحر األحمر

%17-84,350-506,410422,060وسط دارفور

%18-65,390-373,008307,618سنار

%20-87,159-432,713345,554النيل األزرق

%30-211,888-717,250505,362جنوب كردفان
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وفقا آلخر تقرير للفريق الحكومي الدويل عن حالة األمن الغذايئ يف 
كثر من نصف األشخاص غير اآلمنين غذائيا يف البالد  السودان، أ

)حوايل 53 يف المائة( هم يف وسط وشرق وشمال السودان. وتلك هي 
مناطق ليس بها نزاعات والتي يبدو أنها تحمل وطأة األزمة االقتصادية 

وعدم وجود االستثمار التنموي على المدى الطويل وخاصة يف 
وضع شرق السودان.

واستمرت األزمة االقتصادية ونقص التمويل يف التأثير على توفير 
خدمات الرعاية الصحية يف شتى أنحاء البالد. وحسب آخر التحديثات 

من شركاء القطاع الصحي، المستوى الحايل لتوفر الكوادر الصحية 
قادر على تلبية 17 يف المائة من سكان السودان حيث يهاجر العديد 

من العاملين يف الحقل الطبي المدربين والمؤهلين للبحث عن فرص 
أفضل للدخل. إن أحد تأثيرات هذه الهجرة على األشخاص هو أن حوايل 

1.5 مليون امرأة ال يحصلن على األساسيات رعاية التوليد يف حاالت 
الطوارئ6. كما أن تحرير األسعار وارتفاع التضخم وإلغاء سعر الصرف 

'الجمارك' قد أدى إىل زيادة بنسبة 1,000 يف المئة يف بعض أسعار 
األدوية وعالوة على ذلك، فإن انتشار سوء التغذية الحاد الشامل 

بين األطفال أدى إىل استمرار بقاء األطفال دون سن الخامسة عند 
مستويات مرتفعة من 13.6 يف المائة مع وجود 64 محلية تتمتع 

مستويات الطوارئ من 15 يف المئة وما فوقها وفًقا لمنظمة الصحة 
العالمية منظمة والتي من ضمنها 9 محليات لديها مستويات كارثية 

من النسبة المئوية 30 وما يفوقها.

التأثير على إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية

يف عام 2021، واصلت الحكومة االنتقالية تيسير األطر القانونية واألطر 
األخرى ذات الصلة بتنظيم العمل اإلنساين )بما يف ذلك إتاحة وصول 

العمل اإلنساين( يف السودان. وواصلت الحكومة تيسير العمليات 
اإلنسانية بعد الثورة مع التزام قوي من كبار المسؤولين الحكوميين 

بتسهيل إيصال المساعدات وإتاحة الوصول إىل جميع األشخاص 
السودانيين يف أنحاء البالد كافة، وهو عنصر مدرج يف اتفاقية جوبا 

للسالم. ومع ذلك، ظل اإلطار التنظيمي للعمل اإلنساين يف السودان 
دون تغيير.     

ال يزال توصيف إتاحة الوصول قضية خالفية للغاية بين الشركاء يف 
السودان. فعلى الرغم من التحسن يف بعض جوانب إتاحة الوصول، 

إال أن البالد تفتقر إىل توجيهات شاملة جديدة من شأنها تفعيل التزام 
الحكومة. واالفتقار إىل التوجيه الواضح من الحكومة يوطد للتفسيرات 
المختلفة ويشجع على تناقضات التطبيق يف جميع أنحاء البالد. وعلى 

سبيل المثال، ال تتم الموافقة على طلبات إشعار السفر يف بعض 
الواليات إال من قبل مكاتب مفوضية العون اإلنساين، بينما تطبق 

واليات أخرى موافقات متعددة. عالوة على ذلك، يتراوح متوسط عدد 
أيام الموافقة على طلب إشعار السفر يف أنحاء السودان بين األشهر 
)يومين يف فبراير، وخمسة أيام يف مارس، وأربعة أيام يف مايو وثالثة 

أيام يف سبتمبر(. بالنسبة لالتفاقيات الفنية للمنظمات غير الحكومية، 
كان متوسط أيام الموافقة على االتفاقيات الفنية على المستوى 

الفيدرايل 17 يوًما يف سبتمبر، وكان 12 يوًما يف أغسطس، و21 يوًما يف 
يوليو و16 يوًما يف مارس. وتجدر اإلشارة إىل أن آخر التوجيهات بشأن 

االتفاقيات الفنية صدرت يف ديسمبر 2016.

ويف الوقت نفسه، أدت األزمة االقتصادية والتحديات األخرى إىل زيادة 
قيود الوصول المادي المتعلقة بالتضاريس وضعف البنية التحتية مثل 
الطرق والجسور ومهابط الطائرات ال سيما أثناء أوقات الفيضانات. كما 

أدت الصعوبات االقتصادية المرتبطة بالنفقات ذات األولوية إىل الحد 
من قدرة الحكومة على الحفاظ على البنية التحتية للطرق والصرف 

وتنفيذ تدابير التخفيف من الفيضانات مما أدى إىل صعوبات يف إتاحة 
الوصول إىل األشخاص يف بعض المناطق المتضررة.

ويمكن الوصول إىل شبكة الطرق األساسية داخل الدولة بشكل حيوي 
على مدار السنة. ومع ذلك، خالل موسم األمطار، تتأثر بعض الطرق 

كتوبر، قد  الرئيسية بالفيضانات التي تقطع المناطق. من مايو إىل أ
تعطل الوديان التي غمرتها المياه الحركة على الطرق الثانوية والثالثية 

لمدد طويلة. وقد ُتغمر الممرات والقنوات المائية خالل موسم 
كل أجزاء من الطرق أثناء  األمطار وقد تتسبب األنهار والوديان يف تآ

هطول األمطار.

والعديد من الطرق يف حالة سيئة )الحفر وغيرها( مما يؤدي إىل إبطاء 
تسليم مواد اإلغاثة. وعلى الطرق الرئيسية الشريانية، تظهر الحفر، 
على المنحدرات والتقاطعات، وتميل الطرق إىل "التموج" بسبب 

جر الناقالت التجارية المحملة بشكل كبير والتي تسافر عبر الجسور 
المنخفضة والقنوات والطرق.

الطريق من األبيض إىل الفاشر - مثال على إتاحة الوصول 

الطريق الرئيسي من األبيض )شمال كردفان( إىل الفاشر )شمال دارفور( 
هو طريق سريع مرصوف / أسفلتي ويمكن الوصول إليه على مدار العام 

لجميع أنواع حركة المرور. الطريق الرئيسي من األبيض إىل نياال )جنوب 
دارفور( مرصوف / اسفلتي حتى مدينة النهود )206 كم(، بينما البايق 474 

كم ترايب. ويتعذر الوصول إىل الجزء الترايب من الطريق عادة خالل موسم 
األمطار مما يجبر المسافرين على استخدام طرق بديلة. ويؤثر موسم 

األمطار على معدالت النقل حيث يتعين على الناقلين أن يسلكوا طرًقا 
أطول مما يؤدي إىل زيادة معدالت تكلفة النقل بنسبة 20 إىل 25 يف المائة 

مقارنة بموسم الجفاف.
 

لدى المركبات التجارية أطر زمنية محددة لعبور الجسور إىل الخرطوم 
لتقليل االزدحام المروري. تم قطع الطرق المؤدية إىل واليات شرق 
السودان عدة مرات هذا العام من قبل المتظاهرين، بما يف ذلك يف 

سبتمبر 2021 )أعضاء قبائل البجا يغلقون الطرق المؤدية إىل واليات 
كسال والبحر األحمر والقضارف(. آخر اغالق لميناء بورتسودان والطريق 

المؤدي للخرطوم والذي بدأ يف سبتمبر استمر ألكثر من شهر مما أثر 
على حركة اإلمدادات اإلنسانية )األدوية واألغذية والمياه وإمدادات 

المرافق الصحية والوقود( والشحنات التجارية. 

تم قطع الطرق المؤدية إىل واليات شرق السودان عدة مرات هذا 
العام من قبل المتظاهرين، بما يف ذلك يف سبتمبر 2021 )أعضاء 
قبائل البجا يغلقون الطرق المؤدية إىل واليات كسال والبحر األحمر 

6 رعاية التوليد األساسية يف حاالت الطوارئ" هي رعاية الطوارئ المقدمة لعالج )وبالتايل إنقاذ حياة( امرأة تعاين من مضاعفات الحمل أو الوالدة.
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والقضارف(. آخر اغالق لميناء بورتسودان والطريق المؤدي للخرطوم 
والذي بدأ يف سبتمبر استمر ألكثر من شهر مما أثر على حركة 

اإلمدادات اإلنسانية )األدوية واألغذية والمياه وإمدادات المرافق 
الصحية والوقود( والشحنات التجارية.

المساءلة تجاه السكان المتأثرين

من الضروري المشاركة بشكل منهجي مع المجتمعات لفهم 
تصورات األشخاص الحتياجاتهم وتفضيالتهم. جمع تقييم االحتياجات 

متعدد القطاعات لعام 2021 بيانات حول تصورات األشخاص 
المتأثرين الحتياجاتهم ذات األولوية والقدرة على الوصول إىل 

المعلومات يف السودان.

تضمنت مجموعة بيانات تقييم االحتياجات متعدد القطاعات التي 
أبلغت تحليل وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية مقابالت 
مع 19,019 أسرة – والتي أجري ثالثة أرباعها وجهاً لوجه، والبايق 

عبر الهاتف. وتساعد البيانات التي جرى جمعها يف فهم احتياجات 
األشخاص المتأثرين ذات األولوية وتحسين المساءلة تجاه 

المجتمعات. وتشير النتائج اإلجمالية لتقييم االحتياجات متعدد 
القطاعات إىل أن الصحة ووسائل العيش والتعليم هي أهم ثالث 

احتياجات ذات أولوية حددتها األسر التي شملتها الدراسة ومع ذلك 
فإن ترتيب االحتياجات يختلف باختالف النوع االجتماعي وحالة 

المستجيب. وأعطت األسر التي تعولها نساء األولوية لوسائل العيش 
والصحة والتعليم يف حين ركزت األسر التي يرأسها رجال على التعليم 

ووسائل العيش والصحة.

وأفاد النازحون بأن وسائل العيش والتعليم والمآوي كانت من 
أولوياتهم الرئيسية. بالنسبة لالجئين، كان المآوي هو حاجتهم الرئيسية، 

تليها الصحة ووسائل العيش. وبالنسبة لألشخاص الذين يعيشون 
يف المعسكرات والمستوطنات غير الرسمية، كانت االحتياجات ذات 

األولوية هي وسائل العيش والصحة والمآوي والتعليم والمياه.

شمال دارفور 

شاحنات برنامج الغذاء العالمي بشمال دارفور خالل رحلة من 
الفاشر إىل شنقلي طوبايا. تصوير: األمم المتحدة
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أفضل عدم االجابة

مكتب استعالمات / كشك

رسالة قصيرة

أخرى (حدد)

المواد المطبوعة، على سبيل
المثال نشرة إعالنية أو لوحة إعالنات

ال أعلم

مكالمة هاتفية عبر الهاتف المحمول

عمال اإلغاثة من المنظمات غير
الحكومية المحلية أو المجتمع المدين

نوادي / لجان مجتمعية

األصدقاء / أفراد األسرة

 دور العبادة األصدقاء

المسؤولين الحكوميين

عمال اإلغاثة من المنظمات الدولية (األمم
المتحدة، المنظمات الدولية غير الحكومية)

%27زعيم المجتمع

19%

11%

9%

9%

8%

8%

5%

1%

1%

1%

1%

0.5%

0.2%

كثر من االحتياجات، فمن أو من أين تفضل  إذا كانت األسرة لديها واحد أو أ
أسرتك تلقي معلومات حول المساعدة لهذه االحتياجات؟

بريد إلكتروين

 رسالة

ال أعلم

رسالة واتساب

 تفضل عدم الرد

رسالة قصيرة

وسائل التواصل االجتماعي (مثل تويتر
والفيسبوك)

مربع الشكاوى / االقتراحات

وجهاً لوجه مع عضو آخر يف المستوطنة

وجها لوجه مع مسؤول حكومي

 مكالمة هاتفية

وجهاً لوجه يف مكتب أو مكان
آخر مع عامل إغاثة

وجها لوجه مع زعيم المجتمع/
نقطة االتصال

%54وجهاً لوجه يف المنزل مع عامل اإلغاثة

35%

33%

18%

17%

7%

6%

1%

1%

1%

1%

1%

0.5%

0.2%

كيف تفضل أسرتك تقديم مالحظات لوكاالت اإلغاثة حول المساعدات 
)الجودة والكمية و / أو المالءمة( التي تتلقاها؟
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 1.3 

النطاق التحليلي

تغطي وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية كل السودان 
ومنطقة أبيي وفًقا لمحكمة التحكيم الدائمة، وتحديد االحتياجات 
اإلنسانية للنازحين والالجئين والعائدين واألشخاص األكثر عرضة 

للمخاطر يف السودان.

مجموعات السكان حسب الوالية

العائدين الالجئين النازحين األشخاص األكثر 
عرضة للمخاطر

ال نعم ال نعم الجزيرة

ال نعم نعم نعم النيل األزرق

نعم نعم نعم نعم وسط كردفان

نعم نعم نعم نعم شرق كردفان

ال نعم ال نعم القضارف

ال نعم ال نعم كسال

ال نعم ال نعم الخرطوم

نعم نعم نعم نعم شمال دارفور

ال نعم ال نعم شمال كردفان

ال نعم ال نعم الشمالية

ال نعم ال نعم البحر األحمر

ال نعم ال نعم نهر النيل

ال نعم ال نعم سنار

نعم نعم نعم نعم جنوب دارفور

نعم نعم نعم نعم جنوب كردفان

نعم نعم نعم نعم غرب دارفور

نعم نعم نعم نعم غرب كردفان

ال نعم نعم ال النيل األبيض

يف عام 2021، وللمرة الثانية يف السودان، أجري تقييم متعدد 
القطاعات لالحتياجات على الصعيد القومي. وكانت نتائجه أحد 

المصادر الرئيسية للبيانات األولية المشتركة بين القطاعات 
واستخدمت الستكمال البيانات من التقييمات المشتركة بين 

القطاعات والتقييمات القطاعية التي أجريت بين عامي 2018 
و2020. وللحصول على قائمة كاملة بتقييمات جمع البيانات األولية، 

يرجى االطالع على جدول مصادر البيانات يف الملحق 4.5 يف المرفقات. 
باإلضافة إىل ذلك، جرى استخدام بيانات التصنيف المتكامل لمراحل 

األمن الغذايئ بوصفها مجموعة بيانات أولية قياسية لقطاع األمن 
الغذايئ ووسائل العيش وبعض القطاعات األخرى يف حساب عدد 

األشخاص المحتاجين. تلعب بيانات التصنيف المتكامل لمراحل األمن 
الغذايئ أيًضا دوًرا رئيسًيا يف تقدير خط األساس للسكان المعرضين 

للخطر، والذي يتم استخدامه بعد ذلك من قبل جميع القطاعات. انظر 

الملحق 4.3 للحصول على قائمة المؤشرات القطاعية المستخدمة 
لتحليل وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية.

أجري التحليل اإلحصايئ الشامل لألمن يف جميع أنحاء البالد، يف جميع 
الواليات الـ 18 ومنطقة أبيي )وفًقا لمحكمة التحكيم الدائمة( يف خالل 

شهري أغسطس وسبتمبر 2021، باعتماد طرائق مختلفة للمقابلة 
على أساس إتاحة الوصول والجدوى.

واستخدم تقييم االحتياجات األساسية والتعرض للمخاطر لتوفير 
التحليل الالزم للسكان الالجئين. أنتج كل من التقييم متعدد القطاعات 

لالحتياجات وتقييم االحتياجات األساسية والتعرض للمخاطر مًعا 
الصورة الشاملة لالحتياجات اإلنسانية يف السودان.

كما أجريت التقييمات المشتركة الحتياجات التعليم يف السودان يف 
نهاية عام 2020 وهي عبارة عن تقييم لالحتياجات التعليمية على 

مستوى البالد.

استكمل التقييم القومي للمسح المكاين البسيط وأسلوب الطريقة 
المكانية البسيطة ألخذ العينات الذي أجري يف عام 2018 وجرى 

تحديثه يف عام 2020 البيانات لخمسة قطاعات - الصحة والتغذية 
والمياه والمرافق الصحية والعنف القائم على النوع االجتماعي 

والمآوي والمواد غير الغذائية. تضمن مسح الطريقة المكانية البسيطة 
ألخذ العينات بيانات عن مناطق جغرافية أصغر داخل المحليات 

وكذلك من المستوى القومي ومستوى الوالية والمستوى المحلي. 
استخدم المسح الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات، وهي 

منهجية ألخذ العينات على أساس المنطقة التي تستخدم مواقع 
المستوطنات الختيار العينة. حيث جرى تصميم المسح ليكون ممثالً 

مكانًيا للبلد بأكمله باستثناء عدد قليل من المناطق التي يتعذر 
الوصول إليها.

استخدم قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش بيانات من التقييم 
القومي الرئيسي ونظام الرصد الروتيني - التقييم الشامل لألمن 

الغذايئ ونظام رصد األمن الغذايئ. كما أجري التقييم الشامل لألمن 
الغذايئ وهشاشة األوضاع للربع األول من عام 2021 يف المدة من 

نوفمبر 2020 إىل فبراير 2021.

عقدت الجولة 31 من نظام رصد األمن الغذايئ بين نوفمبر 2020 
وفبراير 2021، وهو موسم الحصاد يف السودان. ويهدف نظام 

رصد األمن الغذايئ إىل التأكد من حالة األمن الغذايئ ألسر الالجئين 
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والنازحين. حيث جمعت البيانات من 13,493 أسرة من الالجئين 
والنازحين عبر 132 موقًعا يف جميع واليات دارفور الخمس، وجميع 

واليات كردفان الثالث، باإلضافة إىل واليات النيل األبيض والنيل 
األزرق وكسال.

أدى الوجود الطويل األجل للشركاء والعمليات اإلنسانية يف واليات 
كثر مقارنة  دارفور وكردفان والنيل األزرق إىل توفر بيانات ثانوية أ

بالمناطق الجغرافية األخرى.

أجرت القطاعات مشاورات على مستوى الوالية الستكمال النتائج 
المستخلصة من بيانات تقييم االحتياجات األساسية والتعرض 

للمخاطر والتقييمات المشتركة الحتياجات التعليم وأصوات السودان 
وتقييم االحتياجات متعدد القطاعات. وأصوات السودان هو أول تقييم 

نوعي على مستوى البالد للعنف القائم على النوع االجتماعي ُيجرى 
يف السودان، وشارك يف تأليف أصوات السودان كل من صندوق األمم 
المتحدة للسكان وحكومة السودان ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة. 

وجرى التحقق من خرائط شدة االحتياجات على المستوى القومي 
ومستوى الوالية من خالل الشركاء التشغيليين من خالل مجموعة 

التنسيق بين القطاعات ومن خالل ورش العمل التشاورية لدورة 
البرنامج اإلنساين حيث شاركت منظمات األمم المتحدة والمنظمات 

غير الحكومية والجهات المانحة.

التغطية الوصف مصدر البيانات القطاع

كل أنحاء البالد وزارة التعليم االتحادية، نظام المعلومات الخاص بإدارة  مجموعة من البيانات من وزارة التعليم االتحادية  
شؤون التعليم )2018-2017(، التصنيف المتكامل 

لمراحل األمن الغذايئ )2021(، تقييم احتياجات التعليم 
المشترك )2021(

التعليم

كل أنحاء البالد التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ - تحليل بيانات 
واألمن الغذايئ والتغذية 

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ )2021( األمن الغذايئ

كل أنحاء البالد تقييم احتياجات التعليم المشترك - بيانات تقييم االحتياجات 
الخاصة بالتعليم على نطاق البالد

وزارة الصحة الوالئية /منظمة الصحة العالمية، البرنامج 
الموسع للتحصين، نظام المعلومات الصحية، وزارة 

الصحة الوالئية، إدارة الصحة اإلنجابية 

الصحة

كل أنحاء البالد التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ -  األمن  الغذايئ  
والتغذية  تحليل البيانات

طريقة المسح المكاين البسيطة - الطريقة المكانية 
البسيطة ألخذ العينات )2018/2020(

التغذية

البرنامج الموسع للتحصين - البيانات المتعلقة بالبرنامج  
الموسع للتحصين

الحماية 

كل أنحاء البالد نظام المعلومات الصحية - نظام المعلومات الصحية تحديد مجاالت الخدمة، تقييم احتياجات حماية الطفل، 
آلية رصد وإعداد تقارير نظام إدارة المعلومات، نظام إدارة 

معلومات حماية الطفل+، وزارة الشؤون االجتماعية، 
اليونيسيف

حماية الطفولة

كل أنحاء البالد إدارة الصحة اإلنجابية  ،II )2018( الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات
تقييم أصوات من السودان)2021(

العنف القائم على 
النوع االجتماعي

كل أنحاء البالد  الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات II هي مسح يشمل 
مجموعة من الموضوعات بما يف ذلك المياه والمرافق الصحية 

والنظافة والتعليم والتغذية والصحة لكل السودان

تقرير / متعقب وقوع النزاعات التابع لقطاع الحماية بين 
المجتمعات / تقارير رصد الحماية )2021(، تصنيفات 
المخاطر، مستوى مخاطر تسوية نازحي قطاع الحماية 

التحليالت

الحماية العامة

النيل االزرق، والقضارف، 
وكسال، وجنوب كردفان

نظام إدارة المعلومات التابع إلزالة األلغام تقييم االحتياجات متعدد القطاعات )2021(، نظام إدارة 
المعلومات الخاص بإزالة األلغام  )2021(

مكافحة األلغام

مناطق الالجئين بيانات الالجئين )مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين   تقييم االحتياجات األساسية ونقاط الهشاشة 
ومفوضية الالجئين الحكومية(، تقييم االحتياجات 

األساسية ونقاط الهشاشة )2021(

المنتدى التشاوري 
لالجئين

كل أنحاء البالد الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات II هي مسح يغطي 
مجموعة من الموضوعات بما يف ذلك المياه والمرافق الصحية 

والنظافة والتعليم، التغذية والصحة لكل السودان

تقييمات احتياجات القطاع، التقييمات الفورية/  العاجلة 
)2021(، استمارات تتبع بيانات المواد غير الغذائية 
كمية(، الطريقة المكانية البسيطة ألخذ  )احتماالت ترا

العينات

المآوي / المواد غير 
الغذائية

كل أنحاء البالد الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات II هي مسح تغطي 
على مجموعة من الموضوعات بما يف ذلك المياه والمرافق 

الصحية والنظافة والتعليم، التغذية والصحة لكل السودان

الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات )2018/2020( المياه والصحة 
العامة والنظافة

مصادر بيانات القطاعات
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 1.4 

الظروف اإلنسانية ومدى االحتياجات

يف عام 2022، من المتوقع أن يحتاج نحو 14.3 مليون شخص من 
بينهم 8.3 مليون امرأة وفتاة إىل مساعدات إنسانية يف جميع أنحاء 
السودان، ونتيجة لألزمة االقتصادية التي تدفع االحتياجات، يشكل 

كبر مجموعة سكانية بحوايل 9.3 مليون  السكان األكثر عرضة للمخاطر أ
نسمة يمثلون ثلثّي العدد اإلجمايل، كما يوجد 2.9 مليون نازح و1.2 

مليون الجئ و0.9 مليون عائد.

تشير التقديرات لعام إىل تأثر 9.1 مليون شخص بظروف مهددة 
للحياة. وتعتبر هذه الزيادة المقدرة بالربع مقارنة بـ 7.3 مليون شخص 

من نفس الفئة قبل عام واحد، كما أّن حوايل 14.3 مليون شخص ال 
يستطيعون تحقيق الحد األدىن من مستويات المعيشة.

يرجى االّطالع على المرفق 4.3 لرؤية المؤشرات التي تبين شدة 
االحتياجات للظروف اإلنسانية المهددة للحياة والداعمة لها.

األمن الغذايئ والتغذية

ال يزال عدم استتباب األمن الغذايئ مرتفعاً يف السودان بسبب تزايد 
النزوح المطّول والتدهور االقتصادي وتضّخمه وحدوث الفيضانات 

وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب آثار فيروس كورونا المستجد، وإّن 
جميع ما ذكر يصبح أسوأ خالل موسم الجفاف، أّما بالنسبة لتدابير 
الصحة العامة التي اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، 

فقد أثّرت بشكل كبير على العمليات اإلنسانية وخّفضت حركة السلع  
وسوق العمل والتجارة عبر الحدود وعرضت للخطر وسائل العيش 

وفرص العمل اليومية، وحّدت من القوة الشرائية لدى السكان األكثر 
عرضة للمخاطر وإتاحة حصولهم على الغذاء، كما أّدت زيادة النزاعات 
المحلية التي كانت العديد منها مدفوعة سياسياً باإلضافة إىل تدهور 

االقتصاد إىل نزوح السكان خاّصة يف واليات دارفور وكردفان، مما أدى 
إىل مستويات أعلى من المعتاد يف عدم استتباب حاد لألمن الغذايئ. 
من المتوقع أن يكون حوايل 9.8 مليون شخص والذين يمثلون 21 
بالمئة من إجمايل السكان الذين خضعوا للتحليل أي 46.5 مليون 

نسمة يف مستويات حرجة )المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل 

مدينة أروما / والية كسال 

بيوت مدّمرة بسبب األمطار الغزيرة. تصوير: األمم المتحدة
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لمراحل األمن الغذايئ( أو مستويات أسوأ من عدم استتباب األمن 
الغذايئ، وستة بالمئة يف مستويات الطوارئ )المرحلة الرابعة من 

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( أي يحتاجون إىل إجراءات 
عاجلة إلنقاذ حياتهم وحماية وسائل عيشهم والحد من الفجوات يف 

استهالك الغذاء.

يف موسم الجفاف، سيكون حوايل 2.7 مليون شخص يف مستويات 
طارئة )المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( 

مع ما يقارب 7.1 مليون يف مستويات حرجة )المرحلة الثالثة من 
كثر من 16.5 مليون  التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ(، وأ

شخص يف مستويات متوسطة )المرحلة الثانية من التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذايئ(، وبالتايل، ومقارنة بفترة التحليل 

السابقة والتي كانت من شهر إبريل إىل شهر مايو عام 2021، هناك 
زيادة بنسبة 29.6 بالمئة يف خانة األشخاص يف مستويات حرجة 

)المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( حيث 
أنّها ازدادت من 5.5 مليون إىل 7.1 مليون شخص، وزيادة بنسبة 

46.5 بالمئة من األشخاص يف مستويات طارئة )المرحلة الرابعة من 
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( إذ ازدادت من 1.8 مليون 
إىل 2.7 مليون شخص. من األشخاص يف حاالت الطوارئ )المرحلة 4 

وفقاً للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( ، مقارنة بمدة التحليل 
السابقة )أبريل - مايو 2021(.

األشخاص الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذايئ والتصنيف 

المتكامل لمراحل األمن الغذايئ بالماليين
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المصدر: التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ.

الفيضانات والجراد الصحراوي

يف عام 2021، تأثر حوايل 314,500 شخص يف جميع أنحاء البالد 
كثر من 15,000 منزل وتضّرر  باألمطار الغزيرة والسيول حيث ُدّمر أ

كثر من 46,000 منزل، كما تأثر عدد غير مؤكد من مرافق البنية  أ
التحتية العامة واألراضي الزراعية، إذ وردت البالغات عن هطول أمطار 

غزيرة وفيضانات يف 14 والية من أصل 18 والية بما فيها واليات النيل 
األزرق والقضارف والجزيرة والخرطوم وشمال كردفان والشمالية ونهر 

النيل وسّنار وجنوب دارفور وكردفان وغرب دارفور وكردفان والنيل 
كثر  األبيض، وكانت واليات الجزيرة وجنوب وغرب دارفور والقضارف أ

الواليات تضرراً، أّما بالنسبة للجراد الصحراوي، فكان تأثيره يف عام 
2021 ضئياًل حيث كانت هناك عمليات مكافحة محدودة جارية ضد 

طور الجراد المبكر على ساحل البحر األحمر شمال مشروع دلتا طوكر 
الزراعي، ولكن من المتوقع أن تستمر المجموعات واألسراب البالغة يف 

كن وطوكر. وضع البيض على طول ساحل البحر األحمر بين سوا

العنف القائم على النوع االجتماعي

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي مصدر قلق بالغ يف 
كدته نتائج تقرير "أصوات من السودان"، إذ وّضح  السودان، وهذا ما أ

التقرير أّن تأثير فيروس كورونا المستجد وتدهور الوضع االقتصادي 
أديا إىل زيادة العنف وخاصة الزواج القسري، وبحسب ما ورد، ازداد 

العنف خارج المنزل بسبب غياب السلطات، كما أدت قيود فيروس 
كورونا المستجد إىل زيادة العنف األسري وخاصة الجسدي منه 

والقيود المفروضة على حريّة التنّقل وزاد أيضاً ختان اإلناث أثناء مّدة 
إغالق المدارس.

ويعتبر إلقاء اللوم على الضحايا أمراً شائعاً وهو الذي يمنع ناجيات 
العنف القائم على النوع االجتماعي من الوصول إىل الخدمات، حيث 

يجري إلقاء اللوم على الناجيات وعائالتهّن فيصبحن عرضة للعنف 
المتكرر وخاصة الزواج القسري واالعتداء الجنسي واللفظي، كما 

أشارت الدراسة إىل أّن معظم االعتداءات ال يتم اإلبالغ عنها، إذ يمّثل 
اإلبالغ عن العنف األسري من قبل أفراد المجتمع تحدياً كبيراً، وال يتم 

اإلبالغ عن العنف الجنسي إال إذا أدى إىل الحمل، لذا تتأقلم النساء 
وتحاول حماية أنفسهن من االعتداءات من خالل ارتداء مالبس 

محتشمة وتجنب األماكن المشبوهة أو الخروج يف مجموعات أو 
البقاء يف المنزل، أّما بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، 

فاألسرة مسؤولة بشكل أساسي عن العنف الذي تتعرض له النساء 
والفتيات ذوات االحتياجات الخاصة حيث يستخدم زواج األطفال 

كآلية تأقلم سلبية.

كما يؤثر العنف المبني على النوع االجتماعي أيًضا على وسائل 
العيش واألنشطة االقتصادية، فتشير التقارير إىل أّن النساء العامالت 

يف وظائف غير رسمية ومنخفضة األجر كبائعات الشاي أو النساء 
العامالت يف األسواق والنساء يف معسكرات النازحين أو الالجئين 

اللوايت يجلبن الماء أو حطب الحريق وعامالت المنازل وذوات 
كثر عرضة للعنف  االحتياجات الخاصة الجسدية وتحديداً العقلية هّن أ
المبني على النوع االجتماعي، وال يزال عدم الوصول إىل خدمات عالية 
الجودة متخصصة يف إنقاذ حياة الناجيات من العنف القائم على النوع 

االجتماعي يمثل تحدياً رئيسياً، ومن هذه الخدمات اإلدارة السريرية 
لالغتصاب - والتي تتوفر يف أقل من واحد من كل خمسة مرافق 

صحية - والدعم النفسي واالجتماعي والمساعدات القانونية وإدارة 
الحاالت وآليات اإلحالة. 
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ضعف أنظمة الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة 

ما يقارب 81 بالمئة من السكان ال يمكنهم الوصول إىل مركز صحي 
فعال يف غضون ساعتين سيًرا على األقدام من منازلهم، فمنذ عام 

2017، يعاين السودان للحفاظ على إمدادات كافية من األدوية والمواد 
الطبية بسبب األزمة االقتصادية وظروف نقص العملة الصعبة، فإّن 
السودان لديه واحدة من أقل نسب كثافة األطباء يف العالم حيث إنّه 

يوجد 0.26 طبيب لكل 1,000 من السكان يف عام 2017، يف حين 
أن نسبة الممرضات والقابالت المدربات 1.157 لكل 1,000 من 

السكان. والقطاع الخاص ضعيف التنظيم وال يلتزم تقديم الخدمات 
عموماً بالبروتوكوالت والمبادئ التوجيهية القومية، فعلى الرغم من أّن 
الخدمات الصحية تهدف إىل أن تكون مجانية، ولكن اعتماد األشخاص 

يكون على القطاع الخاص نظراً للتغطية المنخفضة والخدمات غير 
الفعالة يف األول، فـ69.3 بالمئة من اإلنفاق الصحي الحايل هو يف 

القطاع الخاص، مما يضيف إىل أعباء السكان بسبب زيادة النفقات من 
األموال الخاصة، أّما آليات اإلحالة فليست منظمة بشكل جيد مما يزيد 

من عدم كفاءة األنظمة الصحية.

كثر من 1.5 مليون امرأة لن  وتشير التقديرات يف عام 2022 إىل أن أ
كثر من  يحصلن على خدمات اإلنجاب المنقذة للحياة، وقد يغيب أ

مليوينّ طفل عن جرعات التطعيم الروتينية. وأفادت حوايل 25 بالمئة 
من األسر يف السودان بأن نقاط المياه ال تعمل يف مواقعها، كما ذكر 
25 بالمئة من السكان أن كمية المياه غير كافية لتلبية احتياجاتهم 

كثر  األساسية، وأفاد 50 بالمئة من السكان أن جلب الماء يستغرق أ
من 50 دقيقة وبالتايل يعرضهن للمخاطر األمنية خاصة للفتيات 

والنساء منهم.

عالوة على ذلك فإن 54 بالمئة من المدارس ونصف المرافق الصحية 
ليس لديها خدمات المياه األساسية، وباإلضافة إىل ذلك، ال يتمتع 70 
بالمئة من السكان أي حوايل 28 مليون شخص بإمكانية الوصول إىل 
مرافق صحية أساسية، والتي ال تتقاسمها مع أسر أخرى. لذا يوجد يف 

السودان أعلى نسبة من األشخاص الذين يقضون حاجتهم يف العراء يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مما يشكل مخاطر صحية عامة 
جسيمة النتقال األمراض مثل الكوليرا واإلسهال والزحار والتهاب الكبد 
والتيفوئيد وشلل األطفال، ويبّين قضاء الحاجة يف العراء حرماناً متعدد 
القطاعات سواء كان الفقر أو سوء التغذية أو التعليم ويؤثر على النساء 

والفتيات بشكل غير متناسب.

وتجعل حاالت الطوارئ المتكررة والنزاعات ونزوح المدنيين التخطيط 
إلجراء تحسينات طويلة األجل أمًرا صعًبا، ويتفاقم هذا بسبب الترتيبات 

المؤسسية غير الكافية وقدرات أصحاب المصلحة يف القطاع واللتان 
تتميزان بانهيار أنظمة إمدادات المياه المتداعية بأكثر من 25 بالمئة 
وفًقا لتقييم االحتياجات متعدد القطاعات لعام 2021 مما يؤدي إىل 

ضعف تحصيل اإليرادات، وتأثرت أنظمة اإلمداد بالمياه المعتمدة على 
كات بين القطاعين  الوقود بشدة من جراء زيادة أسعار الوقود، فالشرا

العام والخاص على وشك االنهيار، مما يزيد من االعتماد على الشركاء 

يف المجال اإلنساين، ولكن ال تزال للمرافق الصحية أولوية سياسية 
وميزانية قومية متدنية، كما أن ضعف الملكية والوعي المجتمعيين ال 
يسهمان يف تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس، خصوصاً عندما 

يتعلق األمر بالمرافق يف المباين وعند األسر، كما أن فجوات البيانات 
تعيق تحديد األولويات من الموارد.

محدودية فرص الحصول على التعليم

قبل فيروس كورونا المستجد، كان يقدر أن 36.5 بالمئة من األطفال 
يف السودان سيكونون غير ملتحقين بالمدارس، فكما هو مبين يف 

تقييم احتياجات التعليم المشترك لقطاع التعليم يف السودان لعام 
2021، فإّن العوامل األكثر شيوًعا التي تمنع األطفال من أخذ حقهم 

يف التعليم تشمل العوائق المالية مثل الرسوم المتعلقة بالمدرسة 
وآليات التكيف االقتصادي السلبية كعمالة األطفال أو زواجهم، وتشمل 

العوامل األخرى ما يلي: المسافات الطويلة إىل المدرسة يف المحليات 
التي ال يوجد بها وسائل نقل ذات تكلفة معقولة أو على اإلطالق أو 

عدم وجود وقود للنقل أو أّن عدد المدارس محدوداً الستيعاب جميع 
األطفال خاصة يف المناطق المتضررة من النزاع بالتحديد يف إقليمي 

دارفور وكردفان حيث تضررت العديد من المدارس باإلضافة إىل واقع 
األطفال النازحين يف أماكن المالذ اآلمن والمدارس المكتظة مسبقاً.

من بين المدارس التي شملتها الدراسة يف التقييم، فرضت 55 بالمئة 
منها رسوًما أو ضريبة مدرسية، وأشار 25 بالمئة من المستجيبين إىل 
أنه لم يكن من الممكن الوصول إىل المدارس بسبب المسافة ونقص 

وسائل النقل أو المال الالزم للمواصالت، أّما بالنسبة للفتيات، وجد 
أن السبب الثالث األكثر شيوًعا لترك المدرسة بعد العوائق المالية 

والمسافة إىل المدرسة كان زواج األطفال أو الحمل المبكر.

الوصول إىل وسائل العيش

يف السودان، يعتمد حوايل 80 بالمئة من السكان على الزراعة من 
أجل الدخل ووسائل العيش، وتعتمد األسر بشكل متزايد على 

األسواق لشراء المواد الغذائية األساسية بأسعار أعلى بكثير من 
األسعار العادية، فوفًقا لتحليل التصنيف المتكامل لمراحل األمن 

الغذايئ األخير للسودان، ينخفض الموسم المجدب الرئيسي لمعظم 
كتوبر من عام 2021،  المناطق التي جرى تحليلها بين شهريّ يونيو وأ

حيث من المتوقع أن تستنفد األسر مخزونها وتعتمد بشكل متزايد 
على األسواق، باإلضافة إىل ذلك، ستكون إنتاجية الثروة الحيوانية عند 

مستويات منخفضة موسمًيا خالل موسم الجفاف مع زيادة أسعار 
المواد الغذائية األساسية بما يفوق المكاسب من الدخل النقدي من 

العمالة الزراعية ومبيعات المواشي.

ويزيد ارتفاع أسعار البذور وتكلفة العمليات الزراعية من التحدي 
الذي يواجه المجتمعات الزراعية لمواصلة اإلنتاج والتعامل مع نقاط 

الهشاشة المتزايدة، وتؤثر الكوارث الطبيعية أيًضا على القطاع من 
خالل انخفاض اإلنتاج وفقدان المحاصيل والثروة الحيوانية وتفشي 
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األمراض وتدمير البنية التحتية الريفية وأنظمة الري، مما يؤدي 
إىل خسارة اقتصادية مباشرة للمزارعين والتي قد تتسلسل عبر 
سلسلة القيمة بأكملها وبالتايل تؤثر على النمو الزراعي ووسائل 

العيش الريفية.

ومع تقدم موسم األمطار بين شهريّ يونيو وسبتمبر، من المتوقع أن 
تزداد إنتاجية الثروة الحيوانية والحصول على الدخل العيني والنقدي 

من العمالة الزراعية، مما يوفر بعض التحسن يف حصول األسر على 
الغذاء، ومع ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء األساسي وفًقا 

كبر من  لالتجاه الموسمي طوال موسم الجدب، مما يقلل بشكل أ
القوة الشرائية لألسر.

 

حسب النوع
حسب المحلية والنوع االجتماعيحسب المحليةحسب الشريحة* االجتماعي

20 بالمئة الرجال النساء الكل
األدىن 

40 بالمئة
األدىن 

20 بالمئة
األعلى 

نساء حضري ريفي
 ريفيات

نساء
 حضريات

رجال
ريفيون

رجال
حضريون

44%

الزراعةالصناعةالخدمات

8%

47%

60%

2%

38%
51%

10%

39%

31%

5%

63%

35%

7%

58%

27%

10%

63%

32%

6%

62%

8%

13%

79%

19%

1%

80%

86%

5%
9%

56%

7%

37%

76%

15%

8%

* تصنيف الدخل.

كثر شموالً، البنك الدويل، يناير 2021. المصدر: نحو اقتصاد أ

حصص العمل حسب القطاع والنوع االجتماعي والشريحة والمحلية
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الحماية 

زاد عدد النازحين يف عام 2021 بسبب زيادة العنف المحلي والنزاع بين 
الفصائل يف واليات دارفور وجنوب كردفان والنيل األبيض واألزرق، يف حين 

ال تزال هناك حاجة إىل حلول دائمة لحاالت النازحين التي طال أمدها.

كثر من 200 موقع منها  حدد قطاع الحماية 64 نقطة ساخنة مع أ
معسكرات النازحين والمستوطنات والمواقع والقرى حيث غالبية 

النازحين والسكان المحليين يتأثرون ويحتاجون إىل خدمات الحماية، وبعد 
انسحاب اليوناميد، لم تتمكن حكومة السودان من تشكيل ونشر قوات 
حماية مشتركة بشكل فعال لتغطية الفجوة وتوفير الحماية للمدنيين، 

فنزح النازحون والسكان المحليون عدة مرات من بعض النقاط الساخنة 
وفقدوا مآويهم وقراهم ومواشيهم وممتلكاتهم الشخصية والوصول 

اآلمن إىل المزارع والمياه ونقاط تجميع حطب الحريق، باإلضافة إىل قتل 
وجرح العديد منهم.

حيث تكون سيادة القانون ضعيفة يف هذه المحليات، والوصول إىل 
الخدمات االجتماعية والحماية محدوداً، كما يتعرّض النازحون والعائدون 

لهجمات متكررة من قبل البدو الرحل المسلحين وغيرهم من المسلحين 
أو أي منهما، وتصدر بالغات بانتظام عن حوادث اختطاف وعنف قائمة 

على النوع االجتماعي.

وبعض هذه المحليات خاصة واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق ملوثة 
باأللغام األرضية، إذ تم اإلبالغ عن حوادث انفجارات ذخائر غير منفجرة، 

ليس فقط يف هذه المحليات ولكن أيًضا يف بعض المناطق الساخنة من 
واليات دارفور، حيث يتعرض السكان المتأثرون للصدمات ويحتاجون إىل 

خدمات الدعم النفسي االجتماعي والمآوي والغذاء والخدمات االجتماعية 
ويحتاج العديد منهم إىل التوثيق المدين والمساعدات القانونية بما يف ذلك 

المنازعات المتعلقة بالدور واألرض والممتلكات، ولكن إّن هياكل الحماية 
التقليدية معطلة و/أو تعمل بشكل جزيئ، كما تأثرت استدامة شبكات 

الحماية المجتمعية القائمة.

ومن أجل منع النزاع والعنف، تتطلب قدرة شبكات التواصل االجتماعي 
المجتمعية تعزيًزا لتحديد مخاوف الحماية واألفراد المعرضين للمخاطر 

كتشاف وتمرير رسائل اإلنذار المبكر إىل قوات األمن وكذلك شركاء  وا
قطاع الحماية من أجل التدخالت، كما يمثل وصول المساعدات اإلنسانية 
إشكالية يف بعض المناطق بسبب عدم استتباب األمن وعدم توفر مرافقة 

الشرطة وكونها تحت سيطرة مجموعات مسلحة مختلفة وبسبب وجود 
األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة أو كليهما.

 

خدمات الحماية

يحتاج حوايل 4.5 مليون شخص إىل إتاحة وصول أفضل لخدمات 
الحماية، حيث يتعرّض المتأثرون بالنزاع والنازحون والعائدون 

كبر ويواجهون تحديات مختلفة.  والالجئون للمخاطر بشكل أ

فعلى سبيل المثال، يف عام 2021، تشتت آالف النازحين والسكان 
المحليين عدة مرات وتعرضوا لصدمات نفسية وإيذاء وإساءة جسدية 

أو فقدوا أفراد عائالتهم وممتلكاتهم الشخصية والمالجئ والقرى 
والقدرة على الوصول إىل األراضي ونقاط المياه وحطب الحريق.

كثر ال يمتلكون وثائق  ما يقارب 20 بالمئة من األسر لديها فرد أو أ
مدنية مهمة مثل بطاقات الهوية القومية وشهادات الميالد7، باإلضافة 
إىل أّن عند إجراء المقابالت حول تدابير التخفيف من مخاطر الحماية، 

أشار 84 بالمئة من األشخاص إىل عدم وجود دورات مياه مضاءة 
أو قابلة للقفل وهو ضمان رئيسي للحماية من العنف القائم على 

النوع االجتماعي8.

وضعفت شبكات دعم المجتمع وأصبحت غير كافية، إذ يساهم عدم 
وجود آليات رسمية لتسوية المنازعات يف تصعيد االشتباكات المحلية 

كبر. إىل نزاعات محلية أ

 أخيًرا، يحتاج الوعي بآليات المعلومات المستقاة إىل التحسين، 
كثر من نصف أولئك الذين يتلقون  حيث ُتظهر بيانات الدراسة أن أ

المساعدات أو الخدمات بقليل يعرفون كيفية رفع الشكاوى أو 
المخاوف ذات الصلة، وال يزال الوصول إىل خدمات الحماية محدوًدا إىل 

جانب ضعف سيادة القانون والخدمات االجتماعية.

يجب إنشاء شبكات الحماية المجتمعية أو تقويتها من أجل أن 
تعمل كآلية حماية وتحدد مخاوف الحماية وتسوي النزاعات وتحدد 

أو تساعد أو تحيل للحصول على المساعدات وتوعي أفراد المجتمع 
وتمنع وتستجيب لحوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
االجتماعي وتعمل بوصفها آلية إنذار مبكر وتطلب الحماية من قوات 
األمن وتشارك يف عمليات صنع القرار التي تؤثر على رفاه األشخاص 

األكثر عرضة للمخاطر ومستقبلهم.

هناك حاجة إىل اهتمام ودعم خاصين لبناء لجان حماية المدنيين على 
المستوى القومي ومستوى الواليات وبناء أنظمة اإلنذار المبكر وجمع 
البيانات من خالل أداة تتبع حوادث حماية المدنيين وتحليل البيانات 

المجمعة لتوجيه تدخالت9 البرمجة والدعوة.

7 التقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات.

8 التقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات.

9 التقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات.
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التغطية المحليات والمناطق اآلمنة  الوالية 

6- مدينة الجنينة: محليات الجنينة وبيضا وجبل مون وكرينك وسربا غرب دارفور

6 وسط وغرب وشمال جبل مرة ومدينة زالنجي )معسكرات الحصاحيصا، وخمسة   دقايق والحميدية للنازحين( 
ومكجر وأم دخن

وسط دارفور

12 كبكابية )المدينة والقرى المحيطة ومعسكر سرتوين( وكتم وطويال ودار السالم )شنقل طوباي( وسرف عمرة والفاشر 
واللعيت والكوما والطينة ومليط وأم بارو

شمال دارفور

10 مرشينق )منواشي( وقريضة وكاس ونِرتِِتي )خور أبشي( وغرب جبل مرة   وبليل )معسكر كلما( ومحليات السالم 
وأم دافوق ونياال شمال والوحدة

جنوب دارفور 

7 محليات ياسين وعسالية وأبو كارينكا وشعيرية والضعين وعديلة وبحر العرب شرق دارفور

المجموع الفرعي لدارفور

15- البرام وأم دورين وهيبان والريف الشريق ودالمي وكادوقلي وهبيال  
محليات الدلنج وأبو جبيهة وتلودي وأبو كرشوال ورشاد والليري وقدير والعباسية

جنوب كردفان

4 الريف الغريب ولقاوا والميرم وأبيي غرب كردفان

المجموع الفرعي لواليات كردفان 

4 محليات الكرمك )يابوس والقرى المجاورة( وقيسان باو)يولو والقرى المجاورة( التضامن والية النيل األزرق

64 المجموع

مصادر بيانات القطاعات

البحر األحمر

الشمالية

شمال
كردفان

جنوب
كردفان

غرب
كردفان

شرق
دارفور

منطقة
ابيي

جنوب
دارفور

وسط
دارفور

غرب
دارفور

النيل
األبيض

النيل
األزرق

سنار

الجزيرة

القضارف

نهر النيل
شمال دارفور

البحر األحمر

الخرطومكسال

بقع الحماية الساخنة



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2022

30

الحفاظ على الحياة 
)المستويات الحياتية الحرجة(

تتطلب ظروف المحافظة على الحياة العمل 
الدؤوب حتى يتمكن األفراد المتأثرين من 
تلبية احتياجاتهم األساسية متضمنا ذلك 

سهولة الحصول على السلع األساسية 
والخدمات مثل المياه والمآوي ووسائل 

العيش والرعاية الصحية مثل التعليم 
والحماية وهذه األشياء تقاس بسهولة 

الوصول إليها والوفرة والجودة وتوفر 
الخدمات األساسية.

المهددة للحياة )مواضيع 
السالمة الجسدية، 
والنفسية الخطيرة(

تعتبر الظروف المهددة للحياة سبب أويل 
يف فقدان الحياة الجسدية والنفسية وهي 

تعتبر مهدد للسكان وكرامتهم. حيث تؤدى 
الزيادة يف انتشار األمراض أو الوفيات وسواء 

التغذية والصدمات النفسية، واالنتهاك 
الجسيم لحقوق االنسان مثل القتل والتشويه 

واالغتصاب تدفع إىل ظروف مهددة للحياة. 
ويندرج تحت هذه الفئة الحاجة الناشئة عن 

الصدمات المفاجأة مثل النزاعات والفيضانات 
عالوة على الكوارث الطبيعية.

الخرطوم

عدد األشخاص المحتاجونشدة اإلحتياجات

5,000 - 125,000 - 5,00150,001 - 25,001100,000 - 50,001100,000 < الحد الكاريثالحد األدىن الحد الحاد الحد الشديد الحد المجهد

الشمالية

شمال
كردفان

جنوب
كردفان

غرب
كردفان

شرق
دارفور

منطقة
ابيي

جنوب
دارفور

وسط
دارفور

غرب
دارفور

النيل
األبيض

النيل
األزرق

سنار

الجزيرة

القضارف

نهر النيل
شمال دارفور

البحر األحمر

الخرطومكسال
البحر األحمر

عدد األشخاص المحتاجونشدة اإلحتياجات

الحد الكاريثالحد األدىن الحد الحاد الحد الشديد الحد المجهد

الشمالية

شمال
كردفان

جنوب
كردفان

غرب
كردفان

شرق
دارفور

منطقة
ابيي

جنوب
دارفور

وسط
دارفور

غرب
دارفور

النيل
األبيض

النيل
األزرق

سنار

الجزيرة

القضارف

نهر النيل
شمال دارفور

البحر األحمر

الخرطومكسال

الخرطوم

البحر األحمر

5,000 - 125,000 - 5,00150,001 - 25,001100,000 - 50,001100,000 <

الظروف اإلنسانية

الخرطومالخرطوم

الخرطوم
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13.3 مليون 
المجموع الكلي

13.3 مليون 
المجموع الكلي

مهددة للحياة مديمة للحياة
 الفئات األكثر عرضة
للمخاطر

 الالجئون  العائدون  النازحون 
 الفئات األكثر عرضة
للمخاطر

الوالية الالجئون  العائدون  النازحون 

42,000 - - - - - - 26,460 أبيي

795,707 - - 17,161 17,547 - - 473,279 الجزيرة

333,537 78,311 9,189 12,995 12,995 6,878 62,894 109,091 النيل األزرق

396,148 414,876 193,264 8,882 17,350 185,168 374,966 209,340 وسط دارفور

291,800 74,777 90,515 113,533 113,533 101,585 99,680 110,002 شرق دارفور

553,331 - - 60,664 77,573 - - 182,735 القضارف

579,782 - - 122,993 124,511 - - 272,413 كسال

1,584,210 - - 307,692 307,692 - - 60,325 الخرطوم

683,867 891,378 301,151 33,410 33,410 241,397 651,698 318,817 شمال دارفور

503,251 - - 5,087 5,890 - - 196,924 شمال كردفان

56,382 - - 586 1,670 - - 92,141 الشمالية

350,728 - - 6,908 7,010 - - 253,383 أحمر

127,106 - - 3,052 4,005 - - 150,829 نهر النيل

305,160 - - 7,654 9,967 - - 172,387 سنار

786,488 687,325 159,837 66,395 69,618 154,812 673,935 455,027 جنوب دارفور

504,638 272,923 78,683 40,793 40,793 73,384 252,674 234,725 جنوب كردفان

522,949 323,469 84,485 394 448 83,294 288,455 341,696 غرب دارفور

298,576 94,130 10,611 67,928 67,928 9,163 84,073 155,006 غرب كردفان

395,283 - - 250,590 250,590 - - 220,359 النيل األبيض

4,577,939 2,488,375 855,682 1,162,530 9,110,945 2,837,189 927,735 1,126,717 المجموع الكلي

مليون   9.3
مجموع الفئات األكثر عرضة للمخاطر

مليون   2.9
مجموع النازحين

ألف   939
مجموع العائدين

مليون  1.2
مجموع الالجئين

 

المصدر: إطار عمل التحليل المشترك بين القطاعات 2021 - الحظ أن رقم األشخاص المحتاجين ليس إضافة لفئات استدامة الحياة والمهددة للحياة ألن األشخاص يف إحدى الفئات غالًبا ما 
يكونون يف فئة أخرى
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شدة االحتياجات

الحد الكاريثالحد الشديدالحد الحادالحد المجهدالحد األدىن

1.9 مليون6.2 مليون6.2 مليون15.8 مليون17.9 مليون

 1.5 

توزيع الفئات المحتاجة حسب شدة احتياجها

د االحتياجات على أنها مهددة للحياة )احتياجات أساسية تتعلق  ُتحدَّ
بالُيسر الجسدي والعقلي( ومحافظة على الحياة )احتياجات تلّبي 

الحد األدىن من مستويات المعيشة(، على سبيل المثال، إّن الحصول 
على كمية كافية من المياه النظيفة حاجة تهدد الحياة، أّما وجود 

مصدر للمياه النظيفة على مسافة معقولة من السير على األقدام 
حاجة تحافظ على الحياة، عالوة على ذلك، ُتصّنف االحتياجات إىل 

خمس فئات: من الحاجة المنخفضة إىل الكارثية. هناك زيادة بمقدار 
الربع يف االحتياجات التي تهدد الحياة يف عام 2021 مقارنة بالعام 

السابق، ويف الوقت نفسه، يحتاج 14 مليون شخص إىل الدعم لكي 
يحافظوا على حياتهم.

من بين 14.3 مليون شخص محتاج:

تهدد األوضاع اإلنسانية حياة 9.1 مليون شخص.	 

تعّد ظروف الحفاظ على الحياة لـ 14 مليون شخص منخفضة 	 
بشّدة فال تعتبر مهددة للحياة بل تتطلب دعًما إنسانيا طارئًا.

يحتاج معظم األشخاص المحتاجين إىل مساعدات للحفاظ على 	 
الحياة أيًضا إىل مساعدات تقلل من تهديد لحياتهم، على هذا 

النحو، فإّن تقريباً جميع األشخاص يف المجموعة التي تهدد الحياة 
هم أيًضا يف مجموعة الحفاظ على الحياة.

كبر مجموعة سكانية  تشكّل مجموعة السكان األكثر عرضة للمخاطر أ
من الشعب السوداين الذي يحتاج إىل مساعدات إنسانية، وتنتشر 
هذه المجموعة يف جميع أنحاء البالد مع زيادة يف الوسط والشرق 

مقارنة بعام 2021.

يتمركز النازحون بسبب النزاع يف واليات دارفور التي تستضيف 85 
بالمئة من إجمايل النازحين، أّما الالجئين، فتوجد األغلبية يف الخرطوم 

والنيل األبيض مع وجود مجموعات كبيرة محتاجة حول العاصمة 
الخرطوم، إذ وصل غالبية الالجئين من محلية تيقراي اإلثيوبية إىل 

السودان يف عام 2020 واستقر 58,000 الجًئا جديًدا من إثيوبيا 
كتوبر 2021، لكن احتياجاتهم وتعرّضهم  أثناء عام 2021 وحتى 31 أ

للمخاطر ال يزاالن أعلى من الالجئين على المدى الطويل، لذا يضع 
شركاء يف السودان خطط طوارئ تحسًبا لتدفقات إضافية.

األشخاص المحتاجين 
للمساعدات اإلنسانية



33

األزمات وأثرها على األحوال اإلنسانية

األشخاص المحتاجون لكل والية بحسب الفئة العمرية والنوع االجتماعي والمجموعة السكانية

العائدون 
)مليون(

السكان األكثر 
عرضة للمخاطر 
)مليون(

الالجئون 
)مليون(

النازحون 
)مليون(

حسب العمر 
األطفال / الكبار / 
الشيوخ

حسب النوع 
االجتماعي النساء 
/ الرجال

الكاريث
)مليون(

الحاد
)مليون(

ومنه االحتياج: 
)مليون( الشديد 

المحتاجون 
)مليون(

المنطقة

 - 0.04  -  - 55/39/6 57/43 0.04 - - 0.04 أبيي

 - 0.84 0.02  - 55/39/6 57/43 - 0.14 0.71 0.86 الجزيرة

0.01 0.33 0.01 0.08 55/39/6 57/43 - 0.28 0.15 0.44 النيل األزرق

0.19 0.40 0.02 0.41 55/39/6 57/43 - 0.75 0.27 1.02 وسط دارفور

0.10 0.29 0.11 0.10 55/39/6 57/43 0.19 0.31 0.11 0.61 شرق دارفور

 - 0.55 0.08  - 55/39/6 57/43 0.00 0.41 0.22 0.63 القضارف

 - 0.58 0.12 - 55/39/6 57/43 0.11 0.35 0.24 0.70 كسال

- 1.58 0.31  - 55/39/6 57/43 - 1.03 0.87 1.89 الخرطوم

0.30 0.68 0.03 0.89 55/39/6 57/43 - 1.01 0.90 1.91 شمال دارفور

 - 0.50 0.01  - 55/39/6 57/43 - 0.06 0.45 0.51 شمال كردفان

 - 0.10 0.00  - 55/39/6 57/43 - 0.01 0.10 0.10 الشمالية

 - 0.35 0.01  - 55/39/6 57/43 0.10 0.26 - 0.36 البحر األحمر

 - 0.17 0.00  - 55/39/6 57/43 - 0.01 0.17 0.18 نهر النيل

 0.31 0.01  - 55/39/6 57/43 - 0.23 0.08 0.32 سنار

0.16 0.79 0.07 0.69 55/39/6 57/43 0.20 1.24 0.26 1.70 جنوب دارفور

0.08 0.50 0.04 0.27 55/39/6 57/43 0.27 0.47 0.16 0.90 جنوب كردفان

0.08 0.52 0.00 0.32 55/39/6 57/43 - 0.78 0.15 0.93 غرب دارفور

0.01 0.30 0.07 0.09 55/39/6 57/43 - 0.33 0.14 0.47 غرب كردفان

0.44 0.25 55/39/6 57/43 0.24 0.20 0.25 0.69 النيل األبيض

0.17M 9.80M 1.07M 2.50M  -  - 0.61M 6.72M 6.11M 13.44M المجموع الكلي
 



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2022

34

1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

كارثيةقصوىشديدةمتوسطة منخفضة

كارثيةقصوىشديدةمتوسطة منخفضة

كارثيةقصوىشديدةمتوسطة منخفضة

كارثيةقصوىشديدةمتوسطة منخفضة

حدة حاجة المقيمين األكثر عرضة للمخاطر المقيمون ذوو االحتياجات األكثر عرضة للمخاطر

حدة حاجة النازحينالنازحون ذوو االحتياجات 

حدة حاجة الالجئين الالجئون ذوو االحتياجات

حدة حاجة العائدينالعائدون ذوو الحاجة
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 الجزء الثاين: 

تحليل المخاطر ورصد الحاالت واالحتياجات 

الفاشر / شمال دارفور

فتيات يف مدرسة يف معسكر السالم للنازحين. تصوير: األمم المتحدة
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 2.1 

تحليل المخاطر وعرض االحتياجات

العناصر المسببة لالحتياجات اإلنسانية

واصلت الحكومة االنتقالية يف السودان إجراءات اإلصالح السياسي 
واالقتصادي، وبينما كانت هناك تغييرات ومكاسب، ال سيما على 

الجانبين السياسي وحقوق اإلنسان، استمرت االحتياجات اإلنسانية 
يف االزدياد. ويتفاقم الوضع اإلنساين يف السودان بسبب الفقر 

عميق الجذور واألزمة االقتصادية. وتواجه البالد عدًدا من التحديات 
المتداخلة، بما يف ذلك النزوح للسكان الناجم عن النزاع والظروف 

المناخية واالجتماعية والثقافية التي تؤدي إىل مستويات عالية من 
عدم استتباب األمن الغذايئ وسوء التغذية. ومع ذلك، فإن األزمة 

االقتصادية هي المحرك الرئيسي لألشخاص المحتاجين. حوايل 64% 
من مجموع األشخاص المحتاجين بحاجة إىل مساعدات طارئة لتلبية 

االحتياجات المهددة للحياة وتلك المتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية 
الحرجة. ويمثل هذا الوضع زيادة بمقدار الربع مقارنة بالعام السابق، 

مما يسلط الضوء على التحديات الهائلة والمصاعب التي يواجهها 
العديد من السودانيين والالجئين. 

يشير مؤشر إنفورم إلدارة المخاطر أن السودان يحتل المرتبة الخامسة 
عشر بين الدول األكثر تعرًضا للخطر على مستوى العالم. ويشير هذا 
إىل تحسن طفيف عن المركز العاشر الذي كان وفقاً لمؤشرات العام 

السابق. ويف عام 2021 حصل السودان على برنامج دويل لتخفيف 
أعباء الديون، حيث تعهد المانحون بتقديم المزيد من الدعم للتنمية 

واالنتقال إىل السالم واالستقرار يف البالد.

وبينما كانت هناك زيادة يف تمويل التنمية للسودان، سيحتاج ماليين 
األشخاص المعرضين للمخاطر إىل المساعدات والحماية، وسيستغرق 
تمويل التنمية بعض الوقت قبل أن يعالج تمويل التنمية نقاط ضعف 

المحتاجين. ووفقاً لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 
2022 صنفت العناصر المسببة للحاجة إىل خمس فئات رئيسية؛ النزاع 

المحلي والنزوح طويل األجل والمخاطر الطبيعية وتفشي األمراض 
وعدم استتباب األمن الغذايئ واالقتصاد.

أول خطة استجابة
إنسانية للسودان

ما بعد البشير
201520182019 2017

كتوبر: الواليات  أ
 المتحدة تعلن عن

رفع جزيئ للعقوبات

2020

 مارس: اإلغالق
 الكامل بسبب أول

 حالة من فيروس
 كورونا المستجد يف

البالد

2016

 نوفمبر- ديسمبر: احتجاجات يف
 الشوارع مصحوبة بدعوات للبقاء
 يف المنازل بسبب ارتفاع األسعار

 نتيجة التباع توصيات صندوق النقد
 الدويل برفع الدعم. قامت الحكومة
 بقمع المحتجين واعتقال أصحاب

 الرأي المعارض وحظر التغطية
اإلعالمية

2013

كثر من 100,000  يناير: نزح أ
 شخص نتيجة نزاع بين
 المجتمعات يف الجنينة

 فبراير: السودان يطبق تعويم
 العملة. وارتفع سعر تداول

 الدوالر األمريكي من 55
ً جنيهاً إىل 350 جنيها

 يونيو: نهاية 18 شهًرا
 من الرفع التدريجي

 للدعم عن البنزين
 ووقود الديزل شهد

 ارتفاع األسعار بنسبة
ً 5000% تقريبا

 يوليو: التضخم يتجاوز
423٪

 يوليو - سبتمبر:
300,0000

متأثر بالفيضانات

 يوليو: نهر النيل
 يفيض على ضفافه

 - آالف المتأثرين
بالفيضانات

2021

 نوفمبر: تدفق الجئين من
إثيوبيا

كتوبر: توقيع اتفاقية جوبا للسالم  أ
 بين الحكومة وخمس مجموعات

مسلحة

 أغسطس: اإلعالن عن
 انتشار فيروس شلل

 األطفال الناجم من تناول
 اللقاح من النوع الثاين

 يوليو: - توقيع اتفاقية سالم مع معظم
 الجماعات المسلحة. وتتواصل المفاوضات

 لتشمل جيش تحرير السودان – فصيل
 عبد الواحد والحركة الشعبة لتحرير

السودان – قطاع الشمال فصيل الحلو
 نزاع بين المجتمعات يف ِمسِتري بوالية

غرب دارفور

 سبتمبر: الحكومة
 االنتقالية برئاسة رئيس

 الوزراء عبد هللا حمدوك
 تؤدي اليمين يف جزء من

ً  اتفاق مدته 39 شهرا
 لتقاسم السلطة

 بين ممثلين عسكريين
وجماعات المتظاهرين

 يونيو: هجوم على
 االعتصام أدى إىل مقتل

كثر من 100 شخص أ

 ديسمبر: هجوم على كرندنق 1 و2
 ومعسكرات السلطان للنازحين يف الجنينة

 خل�ف 54 قتيالً على األقل وعشرات
كثر من 40 ألف نازح وشكَّل  الجرحى وأ
 تصعيًدا يف التوترات بين المجتمعات يف

 منطقة دارفور مما أدى إىل اشتباكات
كثر من عشر محليات طوال  وهجمات يف أ

عام 2020

 أبريل: تمت اإلطاحة
 بالرئيس البشير بانقالب.
 محادثات بين المجلس

 العسكري االنتقايل وقوى
 الحرية والتغيير حول

الفترة االنتقالية

 فبراير: الرئيس البشير
 يعلن حالة الطوارئ

 ويقيل الحكومة ووالة
 الواليات يف محاولة إلنهاء
 أسابيع من االحتجاجات

ضد البشير

 أبريل: إعادة انتخاب
 الرئيس البشير لوالية

 أخرى مدتها خمس
 سنوات. وفاز بنحو 95

 يف المائة من األصوات يف
 تصويت اتسم بانخفاض
 اإلقبال وقاطعته معظم

أحزاب المعارضة

كتوبر: مظاهرات واسعة  أ
 النطاق تنتهي بأعمال

 عنف مع ما يقرب من
150 قتيالً

 يناير: احتجاجات ضد 
 ارتفاع اسعار الخبز بعد

 أن رفعت الحكومة الدعم
 وتصاعدت هذه
 االحتجاجات اىل

 احتجاجات حاشدة يف
 ديسمبر

كتوبر: انقالب أ

2010

 سبتمبر: منظمة الصحة العالمية تصنف
.السودان يف المستوي 2 يف حاالت الطوارئ

حاالت المالريا تتجاوز 1.1 مليون -
 الحكومة تعلن حالة الطوارئ الفيضانات يصل -

كثر من 800,000  عدد المتأثرين إىل أ

التسلسل الزمني لألحداث
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أول خطة استجابة
إنسانية للسودان

ما بعد البشير
201520182019 2017

كتوبر: الواليات  أ
 المتحدة تعلن عن

رفع جزيئ للعقوبات

2020

 مارس: اإلغالق
 الكامل بسبب أول

 حالة من فيروس
 كورونا المستجد يف

البالد

2016

 نوفمبر- ديسمبر: احتجاجات يف
 الشوارع مصحوبة بدعوات للبقاء
 يف المنازل بسبب ارتفاع األسعار

 نتيجة التباع توصيات صندوق النقد
 الدويل برفع الدعم. قامت الحكومة
 بقمع المحتجين واعتقال أصحاب

 الرأي المعارض وحظر التغطية
اإلعالمية

2013

كثر من 100,000  يناير: نزح أ
 شخص نتيجة نزاع بين
 المجتمعات يف الجنينة

 فبراير: السودان يطبق تعويم
 العملة. وارتفع سعر تداول

 الدوالر األمريكي من 55
ً جنيهاً إىل 350 جنيها

 يونيو: نهاية 18 شهًرا
 من الرفع التدريجي

 للدعم عن البنزين
 ووقود الديزل شهد

 ارتفاع األسعار بنسبة
ً 5000% تقريبا

 يوليو: التضخم يتجاوز
423٪

 يوليو - سبتمبر:
300,0000

متأثر بالفيضانات

 يوليو: نهر النيل
 يفيض على ضفافه

 - آالف المتأثرين
بالفيضانات

2021

 نوفمبر: تدفق الجئين من
إثيوبيا

كتوبر: توقيع اتفاقية جوبا للسالم  أ
 بين الحكومة وخمس مجموعات

مسلحة

 أغسطس: اإلعالن عن
 انتشار فيروس شلل

 األطفال الناجم من تناول
 اللقاح من النوع الثاين

 يوليو: - توقيع اتفاقية سالم مع معظم
 الجماعات المسلحة. وتتواصل المفاوضات

 لتشمل جيش تحرير السودان – فصيل
 عبد الواحد والحركة الشعبة لتحرير

السودان – قطاع الشمال فصيل الحلو
 نزاع بين المجتمعات يف ِمسِتري بوالية

غرب دارفور

 سبتمبر: الحكومة
 االنتقالية برئاسة رئيس

 الوزراء عبد هللا حمدوك
 تؤدي اليمين يف جزء من

ً  اتفاق مدته 39 شهرا
 لتقاسم السلطة

 بين ممثلين عسكريين
وجماعات المتظاهرين

 يونيو: هجوم على
 االعتصام أدى إىل مقتل

كثر من 100 شخص أ

 ديسمبر: هجوم على كرندنق 1 و2
 ومعسكرات السلطان للنازحين يف الجنينة

 خل�ف 54 قتيالً على األقل وعشرات
كثر من 40 ألف نازح وشكَّل  الجرحى وأ
 تصعيًدا يف التوترات بين المجتمعات يف

 منطقة دارفور مما أدى إىل اشتباكات
كثر من عشر محليات طوال  وهجمات يف أ

عام 2020

 أبريل: تمت اإلطاحة
 بالرئيس البشير بانقالب.
 محادثات بين المجلس

 العسكري االنتقايل وقوى
 الحرية والتغيير حول

الفترة االنتقالية

 فبراير: الرئيس البشير
 يعلن حالة الطوارئ

 ويقيل الحكومة ووالة
 الواليات يف محاولة إلنهاء
 أسابيع من االحتجاجات

ضد البشير

 أبريل: إعادة انتخاب
 الرئيس البشير لوالية

 أخرى مدتها خمس
 سنوات. وفاز بنحو 95

 يف المائة من األصوات يف
 تصويت اتسم بانخفاض
 اإلقبال وقاطعته معظم

أحزاب المعارضة

كتوبر: مظاهرات واسعة  أ
 النطاق تنتهي بأعمال

 عنف مع ما يقرب من
150 قتيالً

 يناير: احتجاجات ضد 
 ارتفاع اسعار الخبز بعد

 أن رفعت الحكومة الدعم
 وتصاعدت هذه
 االحتجاجات اىل

 احتجاجات حاشدة يف
 ديسمبر

كتوبر: انقالب أ

2010

 سبتمبر: منظمة الصحة العالمية تصنف
.السودان يف المستوي 2 يف حاالت الطوارئ

حاالت المالريا تتجاوز 1.1 مليون -
 الحكومة تعلن حالة الطوارئ الفيضانات يصل -

كثر من 800,000  عدد المتأثرين إىل أ
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النزاع المحلي والنزوح المطول 

ال يزال اآلالف نازحين لمدة طويلة وال سيما يف دارفور وجنوب وغرب 
وشمال كردفان والنيل األزرق. ولم يجر التوصل بعد لحلول دائمة. 

يف عام 2021 كان هناك 3.03 مليون نازح يف جميع أنحاء السودان. 
يف أغسطس 2021 وصلت فرق تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة 
الدولية إىل مناطق جديدة. وأضيف هؤالء النازحين إىل عدد الحاالت 

الحايل على الرغم من أنهم ليسوا حديثي النزوح، ولكن جرى تسجيلهم 
كتوبر 2021 تضرر حوايل 30,000 شخص، بمن  مؤخرا. وبين يناير وأ

كثر من  فيهم النازحون والعائدون. وُقتل حوايل 1,000 شخص وُجرح أ
1,000 نتيجة أعمال العنف المحلية والقتال بين الفصائل والقتل على 

أسس قبلية. وجرى اإلبالغ عن غالبية هذه الحوادث ونزوح المدنيين 
وسقوط الضحايا من واليات غرب وجنوب وشمال ووسط دارفور 

وبدرجة أقل من واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، وهي المناطق 
التي تأثرت بالنزاع المسلح منذ 2003 و2011 على التوايل. ولم يجر 

تفعيل القوة األمنية المشتركة لضمان سيادة القانون والسالمة واألمن 
يف دارفور وفق ما نصت عليه اتفاقية جوبا للسالم وذلك يعود بشكل 

رئيسي إىل التحديات المتعلقة بالتمويل وإصالح قطاع األمن.

ويف غضون ذلك تتواصل الجهود إلشراك الحركات المسلحة غير 
الموقعة يف عملية السالم. حيث وقعت الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – قطاع الشمال فصيل عبد العزيز الحلو، الناشطة يف 

منطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان إعالن المبادئ يف جوبا يف 28 
مارس 2021، مما أبقى باب المفاوضات مفتوًحا. غير أن جيش تحرير 
السودان / فصيل عبد الواحد والذي يحتفظ بقوة تسيطر على مناطق 
يف أجزاء من جبل مرة يف دارفور ولها نفوذ بين السكان الفور يف دارفور 

يواصل رفض المشاركة يف عملية السالم.
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فئات النازحين 

كثر من ثالثة ماليين نازح يف السودان. نُشرت أحدث جولة لمصفوفة  هناك أ
تتبع النزوح التابعة للمنظمة الهجرة الدولية يف أغسطس 2021. ووصلت 

إىل مناطق جديدة لم يكن من الممكن الوصول إليها سابًقا10. جرت إضافة 
هؤالء النازحين إىل عدد الحاالت الحايل على الرغم من أنهم ليسوا نازحين 
حديًثا، ولكن جرى تسجيلهم مؤخراً. غالبية النازحين - حوايل 1.75 مليون 

نزحوا بين عامي 2003 و2010. نزح 1.1 مليون شخص يف المدة بين 
2011 و2017. أما العدد المتبقي من النازحين فقد نزح منذ 2008م.11

جرى اإلبالغ عن حاالت نزوح جديدة كبيرة يف دارفور بسبب النزاع بين 
كثر من 160,000 شخص  المجتمعات. الذي وصل إىل ذروته حينما نزح أ
بسبب القتال يف الجنينة. ومع ذلك، ألن معظم عمليات النزوح هذه جرى 
تصنيفها على أنها ثانوية تعود ألشخاص فارين من معسكرات النازحين - 

يظل العدد اإلجمايل لألشخاص النازحين كما هو إىل حد ما.

النزاع المسلح والعنف واالشتباكات بين المجتمعات هي األسباب التي 
قدمها 2.85 مليون نازح يعيشون يف الغالب يف حالة نزوح مطول تركوا 

منازلهم ومناطقهم األصلية خالل جوالت النزاع يف وقت سابق. أّما النازحون 
المتبقون البالغ عددهم 185,000 فبعضهم لم يقدم سبباً أو أشاروا إىل 

أسباب اقتصادية دفعتهم لالنتقال.

يحدث النزوح المؤقت أيًضا بسبب الفيضانات الموسمية. وهذا العام 
كثر من 15,000  نزح حوايل 100,000 شخص بسبب الفيضانات، ودمر أ

منزل هذا العام.
 

المخاطر الطبيعية

كثر  يف عام 2021 استمر السودان يف مواجهة الفيضانات، حيث تأثر أ
من 314,500 شخص بسبب األمطار الغزيرة والفيضانات يف 14 والية 

بين يونيو وسبتمبر. وبالمقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة 
)2019-2015( زاد عدد المتأثرين بالفيضانات عام 2021 بنسبة 54 

يف المائة، ومع ذلك، كان تأثير الفيضانات يف عام 2021 أقل حدة 
قياساً بعدد األشخاص المتأثرين واألضرار التي لحقت بالخدمات 

األساسية والبنية التحتية مقارنة بكارثة فيضان 2020. وكانت واليات 
النيل األبيض ونهر النيل والجزيرة والقضارف وكسال وجنوب دارفور 

وغرب دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل األزرق والخرطوم 
كثر الواليات تضررا. وشمال كردفان والشمالية أ

مخاطر الفيضانات

كارثيالحد االقصىشديدحادالحد األدنى

أدى عدم كفاية تدابير الوقاية والتخفيف، وتقليل برامج التنمية، بما 
يف ذلك أنظمة الصرف السيئة، إىل تفاقم تأثير الفيضانات يف السودان. 

ستبقى هذه العناصر يف عام 2022، ومن المتوقع يف عام 2022 أن 
كثر من 350,000 شخص بالفيضانات. يتأثر أ

تفشي األمراض

يواجه النظام الصحي يف السودان العديد من التحديات المتعلقة 
بالتمويل واإلدارة وعبًئا ثقياًل من األمراض المعدية وغير المعدية.

ومن المرجح أن تظل االحتياجات الصحية مرتفعة يف عام 2022 
بسبب األزمة االقتصادية واالستثمار غير الكايف يف البنية التحتية، 

وانخفاض فرص الحصول على مياه صالحة للشرب والمرافق الصحية، 
وعدم كفاية االصحاح البيئي وتغطية التطعيم المنخفضة. كما تتفاقم 

االحتياجات أيضا بسبب البنية التحتية للمياه والصحة العامة والنظافة، 
مما يؤدي إىل تفشي األمراض التي تنقلها المياه واألمراض المنقولة 

بالنواقل. ونظًرا ألن عدم كفاية خدمات الصحة وخدمات المياه والصحة 
العامة والنظافة هي من بين األسباب الكامنة وراء سوء التغذية، فإن 

تدهور الخدمات المذكورة أعاله يعني تدهور التغذية وما يرتبط بها من 
أمراض ووفيات بين الفئات االكثر عرضة للخطر وخاصة األطفال دون 

سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.

10 وسعت الجولة الثانية للمصفوفة المتنقلة لعمليات متابعة النزوح يف أنحاء ثالث واليات إضافية هي كسال والقضارف والنيل األزرق وزيارة مواقع يف شمال وشرق وجنوب وغرب ووسط
دارفور، وكذلك جنوب وغرب كردفان  التي لم تجر زيارتها يف الجولة األوىل .

https://data.humdata.org/dataset/sudan-displacement-data-IDPs-iom-dtm :11 تقرير الجولة الثانية متاح على الرابط
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الموسم الممطر

سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبر

تحضير
األرض

حصاد القمح
(مروي)

الزراعة في
فصل الشتاء

حصاد الدخن والذرة
الرفيعة

الرعي الموسمي في جمهورية جنوب السودان

الزراعة

موسم الجدب

سبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبر

كتوبر أ

كتوبر أ

كتوبر أ

كتوبر أ

تفشي األمراض

كارثيالحد االقصىشديدحادالحد األدنى

وفقا لوزارة الصحة االتحادية جرى اإلفصاح عن إجمايل 2,182,047 
إصابة بالمالريا يف جميع الواليات الثمان عشرة يف عام 2020. وبحلول 
كتوبر 2021 جرى اإلبالغ عن 1,564,256 إصابة بالمالريا يف  منتصف أ
السودان ككل. ومن جانب آخر تشكل أعباء المالريا حوايل 13 بالمائة 
من االستشارات الطبية يف العيادات الخارجية و1 بالمائة من مجموع 
الوفيات داخل المرافق الطبية يف األعوام األخيرة. حيث انتشر فيروس 

حمى الضنك يف جميع أنحاء السودان مما أدى إىل تكرار حدوث 
حاالت متفرقة.

ويعد فيروس كرونا المستجد خطًرا ماثاًل وتحديًا خاصة مع قلة 
الفحوصات والتطعيم، وأيًضا بعدم امتثال المواطنين والعامة بالتباعد 

االجتماعي وارتداء األقنعة الواقية يف األماكن العامة.

هذا وقد بدأت أوىل عمليات التطعيم باللقاحات يف مارس 2021، ولكن 
حتى نوفمبر من العام 2021 بلغت تغطية اللقاح أقل من 3 بالمائة، 

مع وجود تحديات تواجه خطة نشر حمالت اللقاح القومية التي تهدف 
ايل تغطية 20 بالمائة بحلول نهايات عام 2021.

عدم استتباب األمن الغذايئ

بلغ عدد األفراد الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذايئ الحاد 
أعلى مستوى على االطالق أي حوايل 9.8 مليون يف يونيو - سبتمبر 

من العام 2021.  وقد ساهمت بعض المعضالت مثل رفع الدعم عن 
المحروقات وتحرير أسعار الوقود يف وقت سابق من العام 2021 اىل 

زيادة حدة التضخم والتي بموجبها أثرت على القوة الشرائية لدي األسر 
الفقيرة مما أدى إىل تسارع مستويات عدم استتباب االمن الغذايئ.

يعتبر التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ للمدة التحليلية 
)من يونيو إىل سبتمبر 2021( والذي يتوافق مع المدة ما بين موسم 

الزراعة والحصاد والتي غالبا ما تكون مصحوبة بالبطالة وعدم توفر 
الغذاء يف كل المناطق التي جرى تحليلها، وأيضا تشمل االتجاهات 
الموسمية والتغيرات مثل النزاع بين المجتمعات وانخفاض القوة 

الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية من المجاالت التي جرى 
تحليلها. والتي تعتبر من المسببات الرئيسية لعدم استتباب األمن 

الغذايئ. ومن جانب آخر يوجد حوايل 9.8 مليون شخص، يمثلون 21 
بالمائة من مجموع السكان الذين جرت تغطيتهم )46.5 مليون(، 

يواجهون أزمة بمعنى أنهم يندرجون تحت التصنيف المرحلي 
المتكامل لآلمن الغذايئ المرحلة الثالثة  وهي من أسوأ مستويات 
عدم استتباب األمن الغذايئ ويوجد 6 بالمائة يف حالة طواري وهي 

المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ أو بما 
يعرف بمرحلة الطوارئ وهذه المرحلة تتطلب تدخال عاجال لحفظ الحياة 
وحماية وسائل العيش والحد من فجوات استهالك الغذاء باإلضافة ايل 
ذلك الحد من النزاعات بين المجتمعات التي تحدث يف الموسم والحد 

من حاالت النزوح المتوقعة  التي من جانبها تؤثر على عدة مناطق 
وتؤدي ايل عدم استتباب االمن الغذايئ ومن المحتمل أيًضا أن تؤدي 
إىل تدهور الوضع الغذايئ الذي يقود إىل سوء تغذية حاد وأمراض  ثم 

الوفاة  بين المجموعات المعرضة للمخاطر.

التقويم الموسمي
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وتشير أحدث التقديرات إىل أن عدد األشخاص الذين يعانون من عدم 
استتباب األمن الغذايئ الحاد )المرحلتان 3 و4 من التصنيف المرحلي 

المتكامل لألمن الغذايئ(، ومن المتوقع أن ينخفض من 9.8 مليون 
كتوبر 2021 مع بداية موسم الحصاد داخل  إىل 6 ماليين خالل أ

السودان. ومع ذلك هناك مخاوف من استمرار عدم استتباب األمن 
الغذايئ خاصة لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر متضمنا ذلك النازحون 

والالجئون وفقراء المدن إذا ظلت مستويات التضخم عالية وخاصة 
المواد الغذائية.

تحديد مجاالت التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل األمن الغذايئ ما بين 

يونيو وسبتمبر 

الطوارئاألزماتدون األدنىالحد األدنىال توجد بيانات

االقتصاد

يعاين االقتصاد السوداين من حالة ركود منذ العام 2018 حيث أدى 
التضخم إىل اإلضرار بالفئات األكثر هشاشة ومنعها من التأقلم. ووفًقا 

كمي بنحو 18.8  لصندوق النقد الدويل انكمش االقتصاد بشكل ترا
بالمائة بين عامي 2018 – 2020.

وقد أدى ذلك إىل تفاقم المشكالت االقتصادية الهيكلية وأثر على توفير 
الخدمات األساسية يف جميع أنحاء البالد، يف حين أن اآلالف من األسر 
أصبحت عرضة للخطر ويعانون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية.  

ومن جانب آخر من المتوقع أن يكون االقتصاد قد حقق نموا بنسبة 
0.4 بالمائة يف العام 2021، مع تقييمات صندوق النقد الدويل للنمو 

التي تقدر 2.6 بالمائة يف عام 2022، يعتبر هذا النمو ليس كافيا للعامة 
للبدء بالشعور بتأثير اإلصالحات الهيكلية.

بدأ التضخم يف التنازل ألول مرة منذ العام 2018، ويف الواقع انخفض 
إىل 388 بالمائة يف أغسطس 2021  من أعلى مستوى له على االطالق 

والبالغ 423 بالمائة يف يوليو 2021 ويتوقع صندوق النقد الدويل أن 
معدل التضخم سوف يبلغ يف المتوسط 45 بالمائة يف 2022 مما 

يقلل النسبة إىل 24 بالمائة بنهاية 2022 حيث يؤثر التضخم المرتفع 
إىل حد كبير على شرائح المجتمع األكثر عرضة للمخاطر من النازحين 
والالجئين والمجتمعات المحلية الفقيرة والنساء وخاصة الشباب كما 

أنه يؤثر أيضا على األمن الغذايئ ورفاهية هذه المجموعات حيث يؤدي 
إىل ضعف قوتهم الشرائية ومن ثم تلبية احتياجاتهم كما يوجد أيضا 

خطر اقتصادي كبير يف المستقبل القريب وهو التأثير المستمر لجائحة 
فيروس كرونا.  

يف يونيو من العام 2021، وصل السودان إىل نقطة القرار للدول الفقيرة 
المثقلة بالديون )الهيبك( وهذه نقطة تحوُّل مهمة سوف تمكن 

السودان من االستفادة من هذا القرار وتمكنه من شطب جميع ديونه 
الخارجية المقدرة بحوايل 50 مليار دوالر.
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التوجه المتوقع 2021التوجه )2018 - 2021(األرجحالحايل )2021(دافع االحتياجات

منذ يناير عام 2018، ظهرت أزمة 	 االقتصاد
مزدوجة من الركود العايل وارتفاع 

معدالت التضخم. بين 2018 
و2020، انكمش االقتصاد بنسبة 

16.8 بالمائة. النمو المتوقع قليل 
يبلغ %0.4 يف 2021.

بلغ التضخم 366 يف المائة 	 
)سبتمبر 2021(

يف يونيو 2021 وصل السودان ايل نقطة 	 
القرار للدول الفقيرة المثقلة بالديون 
)الهيبك( ويعد هذا حدثا هاما سوف 

يمكن السودان من إعفاء ديونه الخارجية 
البالغة 50 مليار دوالر وليس من المرجح 

ان يكون له تأثير مباشر على االقتصاد 

معدل التضخم

20182021

عدم استتباب 
األمن الغذايئ

تنبؤات التصنيف المتكامل لمراحل 	 
األمن الغذايئ يونيو – سبتمبر تشير 

إىل أنه يف عام 2021: تواجه 9.8 
مليون نسمة )21 يف المائة من 

السكان( مستويات عالية من حدة 
عدم استتباب األمن الغذايئ المرحلة 

3 أو أعلى( بما يعرف بالتصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذايئ 

استمرار زيادة عدم استتباب األمن 	 
الغذايئ الحاد )التصنيف المتكامل 
لمراحل األمن الغذايئ المرحلة 3 أو 

أعلى( على األرجح حيث ال يتوقع ان 
يتحسن االقتصاد بشكل كبير والتضخم 

مازال مرتفعا مما يؤثر على القوة 
الشرائية لألفراد

السكان الذين يعانون من عدم 
استتباب األمن الغذايئ

20182021

حوايل 315,000 من األشخاص 	 تأثير الفيضانات
تأثروا يف جميع الواليات ال 

18 يف عام 2021.

أضرار كبيرة يف البنية التحتية
حوايل 15,500 من المنازل قد دمرت 	 

بالكامل و46,550 قد تعرضت للتلف 

التأثير ليس على مستوى فيضانات عام 	 
2020، ولكن إجراءات الوقاية والتخفيف 

غير كافية وانخفاض برامج التنمية 
خاصة ضعف شبكات المرافق الصحية 

مما أدى إىل تفاقم تأثير الفيضانات 
يف السودان ومن المحتمل ان تظل 

هذه العناصر يف عام 2022، ومن 
كثر من 350,000  المتوقع ان يتأثر أ

شخصا بالفيضانات 

السكان المتأثرين بالفيضانات

20182021

حوايل 430,000 نازح نتيجة للنزاعات 	 النزاعات
بين المجتمعات

كثر من 3.1 مليون شخص ال 	  أ
يزالون نازحين  

كثر من 1 مليون الجئ استضافتهم 	  أ
حكومة السودان.

تدفق موجة جديدة من الالجئين 	 
كتوبر( اإلثيوبيون )58,000 منذ 31 أ

من المرجح أن يزيد النزاع 	 
بين المجتمعات 

يف عام 2021 كانت هناك توترات يف 	 
المناطق التي كانت يف السابق مستقرة 

– وهذا الحال سوف يستمر
التوترات مازالت مرتفعة مع اشتباكات 	 

حول األراضي والماشية
من المرجح ان يظل النزوح الممتد   	 

مرتفعا، ولكنه مستقر مع عودة محدودة.
هناك توقعات بوصول 	 

100,000 الجي إثيويب 

النازحون

20202021

العائدون

20182021

الالجئون

20182021

األمراض 
واألوبئة

تفشي أمراض متعددة وأوبئة، بما يف 
ذلك، حمى الضنك، الشيكونقونيا )عدوى 

فيروسية( والمالريا وفيروس كورونا 19
41,766 حالة إصابة 3,304 وفاة من 	 

فيروس كورونا منذ )15 نوفمبر(
189 حالة من حمى الضنك 	 

منذ )20 نوفمبر(
كثر من 1.8 مليون حالة 	  أ

إصابة مالريا )وذلك حتى 15 
كتوبر عام 2021( أ

الوضع العام من المرجح أن يظل دون تغيير.
من المتوقع ان تستمر البنية التحتية 	 

الصحية يف الشعور باإلجهاد الناتج عن 
مجابهة فيروس كرونا 19 مما ال شك 
فيه بان هذا سوف يؤثر على محاربة 

األمراض األخرى
حدوث زيادة محتملة يف اإلصابة 	 

بفيروس كرونا نظًرا لمعدالت التطعيم 
المنخفضة واستمرار االنتشار الشامل

فيروس كورونا 

20202021

حمى الضنك

20182020



اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية 2022

42

خور رملة / وسط دارفور 

قبل تركيب مضحات المياه اليدوية كان على النازحين الذين يعيشون يف موقع خور رملة أن يمشوا 
لمدة أربع ساعات يوميا لجلب المياه من أقرب بئر. تصوير: األمم المتحدة

 2.2 

االشراف على الوضع واالحتياجات

سوف يباشر شركاء العمل اإلنساين، من خالل اليات التنسيق المختلفة 
برصد الوضع اإلنساين عن كثب وتطور االحتياجات لضمان التغيرات 

التي قد تطرأ. 

وسيستمر الشركاء من جانب آخر يف دعم التعليم خالل العام 2021، 
وأيضا مراجعة وتحسين أنظمة وعمليات جمع البيانات الحالية ومن ثم 

السعي ايل تكامل أفضل يف كافة القطاعات.

هذا وقد حددت القطاعات مجموعة من المؤشرات التي سيجري رصدها 
على أساس منتظم )انظر الملحق(. وفيما يلي ملخص لبيانات وعمل 

المؤشرات المشتركة بين القطاعات التي سوف تستخدم لرصد الوضع يف 
العام 2022 وهي:

سوف يجرى تقييم لالحتياجات اإلنسانية على الصعيد القومي 	 
بناء على التحليل اإلحصايئ لعام 2022 للتقييم المتعدد القطاعات 

لالحتياجات للمساعدة يف رصد الوضع عن كثب

سيجري شركاء العمل اإلنساين تقييما متعدد القطاعات لالحتياجات 	 
اإلنسانية خاصة يف المناطق التي لم ُيجر فيها تقييم منذ مدد طويلة

سوف يقوم قسم خاص يتبع لمنظمة الهجرة الدولية يعتني بشؤون 	 
النازحين )مصفوفة تتبع النزوح( برصد تحركات السكان حيث تصدر 

تقريرها كل 4 أشهر.

يمكن مراجعة حالة االمن الغذايئ للتنبؤ ثانية بـالتصنيف المتكامل 	 
كتوبر 2021 - فبراير 2022( إذا كان هنالك  لمراحل االمن الغذايئ )أ

أي تغير واضح يف الوضع بسبب أي مخاطر او حاالت طوارئ

توفير احتياجات األمن الغذايئ ووسائل العيش بشكل منتظم ترصد 	 
من خالل برنامج تقييم األمن الغذايئ الشامل لبرنامج الغذاء العالمي 

ونظام رصد األمن الغذايئ.

سترصد وتقيم احتياجات الالجئين من قبل الشركاء من خالل 	 
استمارة استشارة الالجئين من قبل مفوضية األمم المتحدة لشئون 

الالجئين والمعتمدية الحكومية لشئون الالجئين. وهذا يتضمن تنفيذ 
التقييم التشاركي الذي يساعد يف جمع المعلومات حول أي مخاوف 

خاصة بحماية الالجئين وطالبي اللجوء يف السودان.

بناء على العمل المنجز يف العام 2021 سيواصل الشركاء يف العمل 
كثر منهجية لرصد االحتياجات يف  اإلنساين على انشاء طريقة متماسكة وأ

جميع انحاء البالد بما يف ذلك مراجعة وتحديد المؤشرات المشتركة لرصد 
الوضع من خالل التقييمات القطاعية والمشتركة بين القطاعات العادية.
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تحليل المخاطر ورصد الحاالت واالحتياجات

األشخاص المحتاجين حسب مرحلة الشدة والموقع

اجمايل عدد المجموعة السكانيةالمنطقة
السكان

نسبة التغير عدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل الشدة
يف األشخاص 
المحتاجين 2020 
)%(

كارثيةقصوىشديدةمتوسطةمنخفضة

أبيي

النازحون
العائدون 
الالجئون 
-56 210,000168,00042,000القاطنون

الجزيرة

النازحون
العائدون 

-5 14,0391,8961,612الالجئون 
-3 5,512,7712,970,8631,686,098694,093144,171القاطنون

النيل األزرق

78% 40,47441,166النازحون
100% 9,702العائدون 
244% 8629,4182,715الالجئون 
20% 1,324,476390,010496,592172,963160,575القاطنون

وسط دارفور 

-7% 363,81751,059النازحون
196% 14,200179,064العائدون 
114% 8517,005260الالجئون 
-13% 1,760,280738,641223,422172,726القاطنون

شرق دارفور 

-27% 12099,575النازحون
17% 69,40032,279العائدون 
44% 1,35112,73899,444الالجئون 
-1% 1,224,779120,824497,24887,321133,18571,294القاطنون

القضارف

النازحون
العائدون 
201% 10,66620,18440,569الالجئون 
6% 2,525,271850,1071,050,415229,181324,150القاطنون

كسال

النازحون
العائدون 
201% 5,033119,478الالجئون 
6% 2,858,1611,056,1181,097,751233,797327,82618,158القاطنون

الخرطوم

النازحون
العائدون 
-4% 307,692الالجئون 
24% 9,143,0495,033,0852,218,0621,006,356577,854القاطنون

شمال دارفور

83% 557,665333,713النازحون
24% 66,997180,59553,559العائدون 
52% 33,410الالجئون 
-22% 2,484,173574,367277,663349,81656,388القاطنون

شمال كردفان

النازحون
العائدون 
-22% 5,087الالجئون 
6% 2,154,0571,040,237605,482503,251القاطنون

الشمالية

النازحون
العائدون 
39% 692978الالجئون 
-7% 999,908530,637366,007101,594القاطنون

البحر األحمر

النازحون
العائدون 
-5% 6,861147الالجئون 
-35% 1,532,461481,186693,53938,871231,66580,192القاطنون

نهر النيل

النازحون
العائدون 
2% 2,1011,902الالجئون 
7% 1,615,587874,342562,300163,41011,532القاطنون

سنار

النازحون
العائدون 
-5% 9,967الالجئون 
-5% 2,107,4191,041,434750,858181,788123,372القاطنون
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المجموعة المنطقة
السكانية

اجمايل عدد 
السكان

نسبة التغير عدد األشخاص يف كل مرحلة من مراحل الشدة
يف األشخاص 
المحتاجين 2020 
)%(

كارثيةقصوىشديدةمتوسطةمنخفضة

جنوب دارفور

-13% 306,046247,165134,114النازحون
16% 59,31190,9159,611العائدون 
-16% 2,6577,48659,474الالجئون 
-24% 3,888,844923,3021,262,275298,387433,17254,929القاطنون

جنوب كردفان

25% 47,058162,06263,803النازحون
15% 26,63852,045العائدون 
5% 3,74137,052الالجئون 
7% 1,999,980435,780667,163115,786317,31971,534القاطنون

غرب دارفور

6% 37,016286,453النازحون
12% 27,79456,691العائدون 
-6% 67381الالجئون 
98% 1,893,970962,61963,515380,65178,783القاطنون

غرب كردفان

32% 24,95669,240النازحون
2% 9010,521العائدون 
5% 18,14317,32132,464الالجئون 
-8% 1,747,793858,805417,677138,717159,860القاطنون

النيل األبيض

النازحون
العائدون 
-5% 250,590الالجئون 
-48% 2,967,4961,122,7931,154,983292,78859,91386,430القاطنون

47.9M17.9M15.8M6.2M6.2M1.9Mاإلجمايل
14.3M %7مجموع األشخاص المحتاجين
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 الجزء الثالث: 

التحليل القطاعي 

كادوقلي / والية جنوب كردفان

توزيع الغذاء على نازحي مستوطنة مورتا من قبل برنامج الغذاء 
العالمي لألمم المتحدة. تصوير: األمم المتحدة
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الماء واإلصحاح والنظافة

األمن الغذايئ ووسائل العيش*

الصحة

الحماية العامة**

التغذية

التعليم

حماية الطفل

العنف القائم على النوع االجتماعي

المآوي والمواد غير الغذائية

األعمال المتعلقة باأللغام

العائدونالالجئون النازحون

 السكان األكثر
 عرضة

للمخاطر
 األشخاص
المحتاجون

12.1M

10.9M

10.4M

4.5M

4.0M

3.2M

3.2M

2.7M

2.7M

2.5M

7.4M

5.8M

7.8M

1.5M

3.5M

2.2M

1.4M

1.1M

0.39M

0.5M

2.7M

2.9M

1.1M

1.5M

0.3M

0.6M

1.2M

1.3M

1.5M

1.7M

1.1M

1.1M

1.2M

1.16M

0.14M

0.25M

0.35M

0.9M

0.9M

0.33M

0.39M

0.1M

0.17M

0.45M

0.36M

0.17M

0.3M

* ال تتوفر تفاصيل عن المجموعات السكانية المحتاجة لمساعدات األمن الغذايئ ووسائل العيش.
** ال تتوفر تفاصيل عن نطاقات المسؤولية بالنسبة لالجئين المحتاجين إىل الحماية والذين يبلغ عددهم 1.16 مليون نسمة.
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القطاعي التحليل 

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.1 التعليم

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 3.2 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.2 األمن الغذايئ ووسائل العيش 

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 5.9 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

1.1%
%11.2ال شيء / األدىن

متوسطة
19.8%
شديدة

67.8%
قصوى

20.3%
منخفضة متوسطة

75.4%
شديدة

4.3%
قصوى
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شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.3 الصحة

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 10.4 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.4 التغذية

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 4 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

0.6%
متوسطة

30%
شديدة

48.7%
قصوى

20.8%
كارثية

0.2%
متوسطة

29.4%
شديدة

70.1%
قصوى

0.3%
كارثية
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القطاعي التحليل 

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.5.1 الحماية العامة

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 4.5 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.5.2 حماية الطفل 

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 3.2 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

0.7%
ال شيء / األدىن

13.7%
متوسطة

24.8%
شديدة

59.3%
قصوى

1.5%
كارثية

0.1%
ال شيء / األدىن

3.7%
متوسطة

15.2%
شديدة

13.1%
قصوى

67.9%
كارثية
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شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.5.3 العنف القائم على النوع االجتماعي

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 2.7 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.5.4 األعمال المتعلقة باأللغام

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 2.5 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

26.4%
شديدة

71.4%
قصوى

2.2%
كارثية

18%
شديدة

82%
قصوى
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القطاعي التحليل 

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.6 المآوي والمواد غير الغذائية

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 2.7 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

شدة االحتياجاتاألشخاص المحتاجون

3.7 المياه والمرافق الصحية والنظافة 

شدة االحتياجات االتجاه )2021-2015( األشخاص المحتاجون     

8.2M 12.1 مليون 

كارثية قصوى شديدة متوسطة منخفضة 1 - 5,0005,001 - 25,00025,001 - 50,00050,001 - 100,000> 100,000

14.8%
ال شيء / األدىن

21.5%
متوسطة

34%
شديدة

12.9%
قصوى

16.8%
كارثية

2.5%
متوسطة

42.8%
شديدة

42.2%
قصوى

12.5%
كارثية
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3:1 

التعليم

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  100%  55% 3.2 مليون 
العائدون الالجئون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

234 ألف  245 ألف  617 ألف  2.2 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

كثر من 3.2 مليون طفل إىل دعم إنساين مستدام للحياة  يحتاج أ
لمواصلة أو استئناف تعليمهم الرسمي. وبحلول نهاية عام 2018 كان 

ما يقدر بنحو 4.2 مليون طفل يف سن الدراسة )16-6 عاًما( خارج 
المدرسة، ويعيش العديد منهم يف المجتمعات األكثر عرضة للمخاطر 
أو المتأثرة بالنزاع. ويف عام 2020 تأثر تعليم 9.6 مليون طفل إضايف 

بفيروس كورونا المستجد عندما اغلقت جميع المدارس يف مارس، 
مع عدم إعادة فتح معظم المدارس حتى أوائل عام 2021. وستظل 

الخسائر التعليمية الناتجة عن إغالق المدارس المطول هذا محسوسة 
لسنوات عديدة قادمة، وقد ال يعود بعض األطفال إىل المدرسة على 

اإلطالق ما لم يكن هناك التزام متزايد بدعم التعليم يف حاالت الطوارئ 
والرعاية العامة لألطفال يف سن الدراسة.

وجد التقييم المشترك الحتياجات التعليم لعام 2021 أن هناك حاجة 
كبيرة لالستثمار يف البنية التحتية للمدارس    بما يف ذلك مرافق المياه 

والمرافق الصحية. وتحتاج 52 يف المائة من المدارس التي جرى 
تقييمها إىل إعادة تأهيل كبيرة. حيث تضررت 22 يف المائة من الفصول 

الدراسية. وباإلضافة إىل ذلك فإن 46 يف المائة من المدارس ليس بها 
إمكانية للحصول على المياه النظيفة للشرب أو لغسل اليدين. ويف 

جميع المدارس التي جرى تقييمها كان متوسط نسبة المستخدمين 
إىل المراحيض 132: 1. يف حين أن االفتقار إىل البنية التحتية للمدارس 
المالئمة واالستثمارات غير الكافية يف التعليم هي قضايا طويلة األجل، 

فإن الوضع يزداد سوًءا عاًما بعد عام بسبب تصاعد النزاع يف بعض 
المناطق الذي تفاقم بسبب الفيضانات السنوية، وكالهما يلحق الضرر 

بالبنية التحتية للمدارس ويتسبب يف إصابة األطفال خارج المدرسة.. 

السكان المتأثرين

تشمل الفئات السكانية األكثر احتياًجا إىل المساعدات اإلنسانية 
لمواصلة تعليمهم النازحين والالجئين والعائدين وأفراد المجتمع 

المضيف الذين يواجهون عدم استتباب شديد لألمن الغذايئ عالوة 

على السكان الرحل واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ويف بعض 
المجتمعات، الفتيات.

تستضيف واليات دارفور الخمس باإلضافة إىل واليتي جنوب وغرب 
كبر عدد من األطفال النازحين يف سن الدراسة، حيث  كردفان حالًيا أ

شهدت واليتي غرب دارفور وجنوب كردفان تصعيًدا حاًدا للنزاع خالل 
عام 2021 مما أثر على البنية التحتية للتعليم وحصول األطفال على 

التعليم. لقد عاىن العديد من هؤالء األطفال من نزاع طويل األجل 
وحاالت نزوح متعددة وما زالوا يتعرضون لالشتباكات المستمرة. 
ويحتاج األطفال المتأثرون بالنزاع إىل الدعم النفسي واالجتماعي، 

وبيئة تعليمية آمنة، ووقائية، ومستقرة، وحالة طبيعية للروتين 
المدرسي. ومع ذلك وبسبب التدفقات الكبيرة للنازحين وعمليات 
النزوح المتكررة يف بعض المناطق المحلية فإن العديد من أماكن 

التعلم مكتظة للغاية وال تعمل بشكل كاٍف. ويعاين األطفال يف هذه 
المناطق أيًضا من انخفاض فرص الوصول إىل لوازم التعلم، والمقاعد 

كثر من  والمراحيض، وغالًبا ما تكون نسبة التالميذ إىل المدرسين أ
مائة تلميذ إىل معلم واحد.

وال يتلقى حوايل 7 من كل 10 أطفال يف سن الدراسة بمرحلة األساس 
وتسعة من كل 10 أطفال الجئين يف سن الدراسة الثانوية أي تعليم 
رسمي، ويتأثر الالجئون من جمهورية جنوب السودان بشكل خاص. 

حوايل 70 يف المائة من الالجئين يعيشون خارج المعسكرات وال 
يتمتعون بإمكانية الوصول المالئم للسلع والخدمات التي تحافظ على 

الحياة. يواجه الالجئون من إريتريا وإثيوبيا وجمهورية جنوب السودان 
حواجًز إضافيًة يف الوصول إىل التعليم بسبب اختالف لغة التدريس عن 

لغة بلدانهم األصلية، مما يجعل من الصعب عليهم االندماج يف نظام 
التعليم القومي السوداين. باإلضافة إىل ذلك غالًبا ما تكون عائالت 

األطفال الالجئين غير قادرة على تغطية الرسوم المدرسية والتكاليف 
المرتبطة بها. كما يعمل العديد من األطفال الالجئين خارج المنزل 

لتكملة دخل األسرة.
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يوجد حالًيا 3.2 مليون طفل يف سن الدراسة )تتراوح أعمارهم بين 6 
و18 عاًما( يعانون من أزمات أو حاالت طوارئ أو مستويات كارثية 

من عدم استتباب األمن الغذايئ. ومعظم هؤالء األطفال ال يذهبون إىل 
المدرسة؛ وحتى القلة الملتحقة بالمدارس معرضة لمخاطر كبيرة من 
تسرب أو تقليص تحصيلهم التعليمي إن لم يجدوا دعًما بشكل كاف 

من خالل حزمة كاملة من التدخالت التعليمية بما يف ذلك التغذية 
كبر يف عام  المدرسية. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المخاطر بشكل أ
2022 بسبب مدد إغالق المدارس الطويلة خالل عام 2020 وحتى 

عام 2021، فضالً عن زيادة عدم استتباب األمن الغذايئ بسبب األزمة 
االقتصادية يف السودان.

ويواجه األطفال البدو والرعاة تحديات كبيرة يف الوصول إىل التعليم 
ألنهم غير قادرين على االلتحاق بمدرسة ثابتة خالل ساعات النهار 

المعتادة. وباإلضافة إىل ذلك فإن التكاليف المرتفعة للتعليم والمرافق 
التعليمية المحدودة ضمن مسافة آمنة سيًرا على األقدام والتصور بأن 
التعليم ليس مفيًدا ال سيما للفتيات، كلها تشكل حواجزا أمام األطفال 
كثر من ثالثة  الرحل والرعويين الستيفاء حقهم يف التعليم. حيث كان أ

أرباع األطفال الرحل غير ملتحقين بالمدارس قبل إغالق المدارس 
)مقارنة بنسبة 27 يف المائة يف جميع الفئات السكانية(. وهناك حاجة 
لضمان أن برامج التعلم السريع الحالية يمكن أن تستوعب بشكل ما 

األطفال الرحل، وكثير منهم لم يلتحقوا بالمدارس قط.

على الرغم من محدودية البيانات المتاحة عن األطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة، تشير التقديرات إىل أن 15 يف المائة من األطفال 
لديهم احتياج خاص واحد على األقل، وهو ما يترجم إىل ما يقرب من 
2.3 مليون طفل يف سن الدراسة )تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاًما( 

يعانون من احتياج خاص. غالًبا ما يكون األطفال ذوو االحتياجات 
الخاصة غير الملتحقين بالمدرسة ويحتاجون إىل دعم متخصص 

للوصول إىل ومواصلة تعليمهم. ويمكن أن توفر البيئات المدرسية 
بالنسبة لهؤالء األطفال طبقة إضافية من الحماية تساعدهم على 

الحصول على خدمات دعم المجتمع المتخصصة.

وبشكل عام هناك درجة عالية من التكافؤ بين الجنسين يف جميع 
أنحاء السودان من حيث إتاحة الوصول إىل التعليم. ومع ذلك، يف 

بعض الواليات، وعلى األخص واليتي غرب دارفور وغرب كردفان، 
التحاق الفتيات بمدارس مرحلة األساس أقل بكثير من األوالد )22 

و20 نقطة مئوية أقل يف هاتين الواليتين على التوايل(. وتتسع الفجوة 
بين الجنسين على مستوى المدارس الثانوية، وال سيما يف المناطق 
الريفية حيث يلتحق 20 يف المائة فقط من الفتيات يف سن الدراسة 

الثانوية بالمدارس. ويف بعض الواليات، مثل والية جنوب كردفان، حيث 
كثر  تنتشر عمالة األطفال الذكور )بما يف ذلك التعدين(، يكون األوالد أ

عرضة للتسرب من المدرسة من الفتيات.

تصور االحتياجات

من المتوقع أن تظل االحتياجات التعليمية عالية طوال عام 2022 مع 
ذروة طفيفة يف سبتمبر بسبب الفيضانات السنوية التي تؤثر بشكل 

مباشر على المدارس وأطفال المدارس يف بداية العام الدراسي.

الرصد

التقارير ربع السنوية من خالل أداة من يفعل ماذا وأين ومتى ولمن، 
ترصد التقدم المحرز يف قطاع التعليم وشركائه لتحقيق األهداف 
المحددة يف خطة االستجابة. وترصد أيًضا االحتياجات واالستجابة 

باستخدام مراجعة البيانات الثانوية للتقييم متعدد القطاعات 
لالحتياجات والتقييم المشترك الحتياجات التعليم.

كما يراقب القطاع الوضع من خالل آليات المعلومات المستقاة 
واستطالعات ما بعد التوزيع. هذه تمكن األطفال واآلباء والمعلمين من 

إخبار القطاع إذا كانوا راضين عن التدخالت وكيف يمكن تحسينها.

ويتماشى رصد أنشطة التعليم مع المعايير الدنيا للتعليم يف الشبكة 
المشتركة بين الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ. ويتابع القطاع 

التقدم من حيث إتاحة الوصول إىل التعليم، والتحسينات يف بيئات 
التعلم، وجودة التعليم، ودعم المعلمين وغيرهم من العاملين يف 
مجال التعليم. تظل المساواة بين الجنسين وحماية الطفل ودمج 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من األولويات اإلستراتيجية 
لقطاع التعليم يف السودان وهي مدرجة يف أطر إعداد التقارير.
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3:2 

األمن الغذائي ووسائل العيش

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  40%  51% 10.9 مليون* 
العائدون الالجئون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

939 ألف  1.1 مليون  2.9 مليون  5.8 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

ال يزال عدم استتباب األمن الغذايئ مرتفًعا بشكل مثير للقلق يف 
السودان مع زيادة النزوح وطول أمده، والتدهور االقتصادي والتضخم، 

والفيضانات، وموسم الجدب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي 
تفاقمت بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد. لقد أثرت إجراءات 

التقييد لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل كبير على 
العمليات اإلنسانية، وانخفاض حركة السلع وأداء السوق والتجارة عبر 
الحدود. كما أضرت بوسائل العيش وفرص العمل اليومية وقللت من 

القوة الشرائية للسكان األكثر عرضة للمخاطر وبإتاحة الحصول على 
الغذاء. كما أدت زيادة النزاعات المرتبطة بالسياسات القومية إىل نزوح 
السكان ال سيما يف واليات دارفور )الجنينة( وكردفان، وقد اقترن ذلك 
بتدهور االقتصاد، والوصول إىل مستويات أعلى من المعتاد من عدم 

استتباب األمن الغذايئ الحاد.

ويشير تحليل التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ للمدة 
من يونيو إىل سبتمبر 2021 إىل زيادة ملحوظة يف عدد األشخاص 

الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذايئ الشديد يف السودان. 
وبشكل عام تشير التقديرات إىل أن 9.8 مليون شخص يحتاجون 

إىل استجابات إنسانية عاجلة إلنقاذ األرواح وتقليل فجوات استهالك 
الغذاء، واستعادة وسائل العيش وحمايتها. وتمثل هذا زيادة بنسبة 

34 يف المائة مقارنة بالحاجة يف بداية عام 2021. وتظهر األرقام الحالية 
أن ما يقرب من 7.1 مليون هم يف مرحلة األزمة )المرحلة الثالثة من 

كثر من 16.5 مليون  التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( وأ
شخص يف حالة إجهاد )المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل 

لمراحل األمن الغذايئ(. ويمثل هذا زيادة بنسبة 29.6 يف المائة )من 
5.5 مليون إىل 7.1 مليون( من األشخاص هم يف أزمة )المرحلة 
الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( و46.5 يف 

المائة )من 1.8 مليون إىل 2.7 مليون( من األشخاص هم يف حالة 
طوارئ )المرحلة الرابعة للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( 

مقارنة بمدة التحليل )أبريل- مايو 2021(. واجه السودان زيادة يف 
االحتياجات للمساعدات اإلنسانية الطارئة خالل ذروة موسم الجفاف 

)يونيو - سبتمبر 2021( بسبب االرتفاع الشديد يف أسعار المواد 
الغذائية وانخفاض القوة الشرائية لألسر ذات المستوي المعيشي 

األدىن من المتوسط.

وعلى الرغم من أن مجموع السكان ممن هم يف مستويات األزمات 
والطوارئ من عدم استتباب األمن الغذايئ ظل مستقًرا )21 يف المائة 

من السكان الذين جرى تحليلهم(، فقد زادت الشدة. وهناك أيضا 
تدهور ملحوظ )جرى تحليل 5 يف المائة من السكان( نحو تصنيفات 
أسوأ لمرحلة التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ، والتي ُتعزى 
بشكل رئيسي إىل تأثير موسم الجفاف، والنزاعات بين المجتمعات، 

وتناقص فرص العمل مما تسبب يف انخفاض القوة الشرائية، وارتفاع 
أسعار المواد الغذائية، فضالً عن التضخم.

وعلى المستوى الواليئ، توجد أعلى نسبة من السكان يف المرحلة 
الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ )األزمة( أو ما هو 

أسوأ يف والية غرب دارفور )30 يف المائة(، ووالية شمال دارفور )29 
يف المائة(، ووالية شرق دارفور )28 يف المائة(. وتقع خمس تجمعات 
ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ 
)بمحليات الجنينة / غرب دارفور، وحاليب وجبيت المعادن / بوالية 

البحر األحمر، والبرام وهيبان / بوالية جنوب كردفان(.

السكان المتأثرين

بناًء على تقييمات األمن الغذايئ المختلفة، فإن الفئات األكثر تأثًرا هي 
النازحون والعائدون ومن تقطعت بهم السبل يف المناطق المتضررة 
من النزاع والالجئين من جمهورية جنوب السودان المجاورة وإثيوبيا 

ودول أخرى، والفئات الفقيرة من المجتمعات الزراعية الرعوية 
والرعوية يف المناطق الريفية يف غرب وشرق وشمال السودان والتي 

تتأثر وسائل عيشها بشكل مباشر بتأثير مواسم الجدب وأزمة 
االقتصاد الكلي. حيث كان النتشار فيروس كورونا المستجد واألزمة 

االقتصادية والنزاع والصدمات الطبيعية تأثير سلبي على الوضع العام 
لألمن الغذايئ يف البالد. 

* 9.8 مليون، 1.1 مليون الجئ
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والمساعدات ينبغي أن تشمل المساعدات العينية والنقدية والقسائم 
لالستجابة الحتياجات األمن الغذايئ المحددة. والمساعدات الغذائية 
و / أو النقدية المنتظمة، والتدخالت الطارئة يف مجال الزراعة والثروة 

الحيوانية وكذلك التدريب المهني وأنشطة إعادة التأهيل يمكن أن 
ن من مستويات األمن الغذايئ.  تحسِّ

وخالل المدة من يونيو إىل سبتمبر 2021، كان حوايل 2.7 مليون 
شخص يف حالة طوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل 

لمراحل األمن الغذايئ(، مع ما يقرب من 7.1 مليون شخص يف حالة 
أزمة )المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ( 

كثر من 16.5 مليون شخص يف حالة إجهاد )المرحلة الثانية من  وأ
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ(.

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ 2021 - 2022

7.1M
6.3M

4.3M

2.2M

9.8M
8.4M

5.7M

3M

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ 2022 التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ 2021

الهدف القطاعي الثاين الهدف القطاعي األول المستهدفون األشخاص المحتاجون

كما يعمل قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش بالتنسيق مع منتدى 
استشارات الالجئين. وفًقا لبرنامج الغذاء العالمي النهج الموحد لإلبالغ 

عن مؤشرات األمن الغذايئ، وجد أن 45 يف المائة من أسر الالجئين 
تعاين من عدم استتباب األمن الغذايئ مع أعلى معدل النتشار عدم 
استتباب األمن الغذايئ بين أسر الالجئين يف دارفور وكردفان والنيل 

األزرق. تشير النتائج األولية لنظم رصد األمن الغذايئ للربع الثالث 
لعام 2021 إىل أن 59 يف المائة من أسر الالجئين من تيقراي بإثيوبيا 
تعاين من عدم استتباب األمن الغذايئ. العامل الرئيسي المساهم هو 

الضعف االقتصادي حيث إن 91 يف المائة من أسر الالجئين تنفق 
كثر من  كثر من 65 يف المائة من إجمايل إنفاقها على الغذاء. يعتمد أ أ

ثلث األسر على استراتيجيات المواجهة السلبية القائمة على الغذاء 
والقائمة على وسائل العيش، مع التركيز على االحتياجات الغذائية 

الفورية واستنزاف أصولهم. تشمل استراتيجيات التكيف مع وسائل 
العيش األكثر شيوًعا إنفاق المدخرات وخفض نفقات االحتياجات 

األساسية األخرى مثل التعليم والصحة.

المحليات تحت التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ 2021 و 2022

كتوبر إىل ديسمبر 2021 التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ أ

كتوبر إىل ديسمبر 2020 التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ أ

المرحلة 2 المرحلة 4المرحلة 3المرحلة 1

وغالًبا ما يبلغ اعتماد األسر الالجئة على السلع الغذائية يف األسواق 
كثر من 90 يف المائة، وكان المصدر المهم اآلخر هو المساعدات  أ

الغذائية. ومع تدهور بيئة االقتصاد الكلي التي تتميز بارتفاع معدالت 
التضخم وأسعار المواد الغذائية، تقلصت القوة الشرائية لألسر بشكل 

كبير. وتشمل العوامل المساهمة األخرى عدم االستقرار السياسي 
الذي طال أمده وجائحة فيروس كورونا المستجد الذي أثر سلًبا على 

وسائل العيش. وكانت األسر التي ترأسها نساء هي األكثر عرضة لعدم 
استتباب األمن الغذايئ بنسبة 1 2 يف المائة على األقل، ويرجع ذلك يف 

الغالب إىل محدودية إتاحة الوصول إىل سوق العمل.

وبناًء على تقييم االحتياجات األساسية والهشاشة بتكليف من 
مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، يف عام 2021، ورد أن 21 يف 

المائة من عدد السكان الالجئين عاطل عن العمل و55 يف المائة لديهم 
دخل أقل من 20,000 جنيه سوداين )حوايل 45 دوالًرا أمريكًيا(. ويؤدي 

انخفاض الدخل وقلة فرص وسائل العيش إىل آليات تكيف سلبية 
مثل بيع األصول أو تقليل النفقات غير الغذائية أو اقتراض األموال. 

ويشير التقييم أيًضا إىل نقاط عجز أعلى يف المعسكرات والحاالت 
الشبيهة بالمعسكرات. كما يواجه الالجئون صعوبات يف الحصول على 

تصاريح العمل مما يؤدي إىل زيادة مخاطر االستغالل.

تصور االحتياجات

يعتمد قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش على نهج التصنيف 
المتكامل لمراحل األمن الغذايئ، والذي يتضمن مؤشرات مختلفة 
تمثل التحليل الذي أجري من قبل التقييمات المختلفة من أجل 

قياس االحتياجات ووضع األمن الغذايئ يف عام 2022.

من المتوقع أن يعاين ما يقدر بنحو 9.8 مليون شخص من مستويات 
أسوأ من عدم استتباب األمن الغذايئ بالنظر إىل تفشي فيروس كورونا 
المستجد وهطول األمطار والفيضانات والنزاعات والتضخم واتجاهات 

األسعار المتغيرة وسيحتاجون إىل مساعدات إنسانية. وفًقا لتحليل 
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التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ سيعاين 6 ماليين شخص 
كتوبر 2021، وهذا الرقم  من عدم استتباب األمن الغذايئ اعتباًرا من أ

قابل للتغيير.

سيظل قطاع االحتياجات عند مستويات متماثلة، مع احتمال أن 
تزداد سوًءا يف حين تظل األسباب األساسية دون حل. والعوامل 

الرئيسية التي ستؤثر على االحتياجات المستقبلية هي استمرار انتشار 
فيروس كورونا المستجد والتدهور االقتصادي، والصدمات الطبيعية 

واالضطرابات المدنية.

الرصد

يلتزم قطاع األمن الغذايئ بتحسين عملية جمع البيانات وتقديم 
تحليل قوي للوضع اإلنساين وتطور االحتياجات لضمان استجابة فعالة 

ووقائية تتطور مع االحتياجات المتغيرة. وسيجري وضع مؤشرات 
لقياس التقدم، واتخاذ القرار إلجراء وضمان التعديالت يف الوقت 

المناسب للعمليات اإلنسانية. إن جمع البيانات وتحليلها سوف يدمج 
النوع االجتماعي واالحتياجات الخاصة والعمر ومنظور الحماية.

يرصد القطاع ما يلي:

التقييمات والنشرات والتحليل – سيستمر رصد احتياجات األمن 	 
الغذايئ ووسائل العيش بانتظام من خالل التقييم الشامل لألمن 

الغذايئ لبرنامج الغذاء العالمي، وبعثة منظمة األغذية والزراعة 
لتقييم المحاصيل واإلمدادات الغذائية، ونشرات أسعار السوق 

من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، و نظام 
اإلنذار المبكر بالمجاعة، والسكرتارية الفنية لألمن الغذايئ إىل 

جانب وجود تحليل مفصل للتصنيف المتكامل لمراحل األمن 
الغذايئ مع مدد توقع مختلفة.

المعلومات المصنفة حسب النوع االجتماعي والتي يجري جمعها 	 
من خالل مصفوفة من ماذا وأين ومتى تتيح فهًما واضًحا 

لالستجابة المستمرة. وُتظهر المعلومات أيًضا الحضور المادي / 
البرامجي للشركاء. كل هذا يساهم يف التخطيط الفعال للبرنامج، 

ويساعد على تحديد ازدواجية األنشطة.

تقارير الرصد الدورية، وتحليل الفجوات، ولوحات المعلومات، 	 
والنشرات. ينتج قطاع األمن الغذايئ ووسائل العیش أيًضا تقريًرا 

دوريًا للرصد / تحليل الفجوات، ولوحات معلومات تفاعلية 
ونشرات لفحص ما إذا كان قد جرى إحراز تقدم كاٍف للوصول إىل 

األهداف االستراتيجية والقطاعية بناًء على إنجازات شركائنا.
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3:3 

الصحة

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  25%  72% 10.4 مليون* 
العائدون الالجئون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

335 ألف  1.2 مليون  1.1 مليون  7.8 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

األزمة اإلنسانية التي طال أمدها يف السودان تستمر يف التأثير على 
النظام الصحي الهش بالفعل، مما يقلل من القدرة على توفير 

الخدمات الصحية األساسية واالستجابة لحاالت الطوارئ المتعددة 
التي تؤثر على البلد. وقد أثرت الفيضانات السنوية الدورية وتفشي 

األمراض واالضطرابات المدنية والنزاعات الحدودية واألزمة االقتصادية 
المستمرة على إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية. يف الوقت 
نفسه، ال يوجد حالًيا نظام لتقييم األداء العام والتأكد من مستوى 

التغطية اإلنسانية يف دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من البالد.

يؤدي تراجع تقديم الخدمات من قبل القطاع العام إىل إجبار السكان 
على طلب الخدمات الصحية لدى القطاع الخاص؛ 69.3 يف المائة من 

اإلنفاق الصحي الحايل يف القطاع الخاص. ووفًقا لتقييم االحتياجات 
متعدد القطاعات لعام 2021، كان على 72.3 يف المائة من السكان 
أن يقوموا بالدفع بالكامل مقابل خدماتهم الصحية على الرغم من 

أن التغطية كانت بنسبة 67 يف المائة كما أبلغ عنها صندوق التأمين 
الصحي القومي. خالل عام 2021، انخفض توفر أدوية الطوارئ 

بشكل مطرد، حيث وصل إىل 43 يف المائة مقارنة بـ 57 يف المائة 
خالل عام 2020.

منذ أن جرى اإلبالغ عن أول حالة إصابة بـفيروس كورونا المستجد يف 
السودان يف مارس 2020، وحتى األسبوع األول من نوفمبر 2021، 
جرى اإلبالغ عن 41,558 حالة مؤكدة مخبرياً يف جميع أنحاء البالد. 
وعلى الرغم من االنخفاض المستمر يف الحاالت المبلغ عنها طوال 

عام 2021، إال أن معدل حاالت الوفيات ظل عند 7.5 يف المائة، وهي 
واحدة من أعلى المعدالت المسجلة على مستوى العالم. تبلغ تغطية 
التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حوايل 3.5 يف المائة من إجمايل 

السكان )نوفمبر 2021(، مع وجود تحديات تواجه خطة نشر اللقاح 
قوميا التي تهدف للوصول إىل نسبة 20 يف المائة من التغطية بحلول 
نهاية عام 2021. وقد أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد على قدرة 

النظام الصحي على تقديم الخدمات الصحية األساسية، وبالتحديد 

التأثير على خدمات التوعية والتحصين. وانخفضت تغطية التطعيم 
ضد الحصبة بحلول نهاية عام 2020 إىل 67 يف المائة، حيث أبلغت 
29 منطقة محلية يف جميع أنحاء البالد عن تغطية أقل من 50 يف 

المائة )بشكل رئيسي يف جنوب دارفور وجنوب كردفان(. وبحلول نهاية 
أغسطس 2021، أبلغت أربع واليات عن تفشي مرض الحصبة: واليات 

شرق دارفور وجنوب دارفور ونهر النيل والنيل األبيض. وبلغ إجمايل 
الحاالت المشتبه فيها 1,252 حالة، بما يف ذلك 21 حالة ونسبة حاالت 

الوفاة 1.7 يف المائة.

وتمثل وفرة الكوادر الصحية والعاملين المؤهلين يف مجال الرعاية 
الصحية تحديًا يف السودان مما يعيق القدرة ويحد من الجهود المبذولة 

لتوسيع نطاق االستجابة. وحسب معطيات من قبل وزارات الصحة 
االتحادية والوالئية، هناك 5,457 طبيًبا و12,601 ممرضة و17,343 
قابلة يعملون يف منظومة الصحة العامة. وهذا ُيترجم إىل أن هناك 

0.76 موظف صحي )أطباء وممرضات وقابالت( لكل 1,000 فرد من 
السكان يف جميع أنحاء السودان، يف حين أن هدف القوى العاملة 
الصحية لمنظمة الصحة العالمية لتغطية صحية شاملة هو 4.45 

عامل صحي لكل 1,000 من السكان. إن عدد النساء اللوايت ال يحصلن 
على خدمات التوليد يف حاالت الطوارئ هو 1.5 مليون، وفًقا لصندوق 
األمم المتحدة للسكان. حيث جرى اإلبالغ عن أدىن نسبة من المهنيين 

الطبيين لكل 1,000 شخص يف واليات النيل األبيض وغرب كردفان 
كثر من  وشرق دارفور وشمال ووسط دارفور. وعلى الرغم من أن أ
70 يف المائة من السكان يقيمون يف المناطق الريفية، إال أن 70 يف 

المائة من العاملين الصحيين يعملون يف المناطق الحضرية ويوجد 
38 يف المائة منهم يف العاصمة الخرطوم. وعالوة على ذلك، يعمل 67 
يف المائة من الموظفين يف الرعاية الثانوية والثالثية، مما يخلق فجوة 

كبيرة يف توفير الرعاية الصحية األولية. 

كتوبر 2021، جرى اإلبالغ عن حوايل 1.6 مليون  وبحلول منتصف أ
حالة مالريا. وشكل هذا حوايل 13 يف المائة من جميع زيارات 

المرضى للمرافق الصحية. وباإلضافة إىل ذلك، أفادت التقارير بوجود 

* 9.2 مليون، 1.2 مليون الجئ
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1,156 حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبايئ يف جميع أنحاء البالد، وال 
سيما يف الشرق. على الرغم من الجهود المبذولة، فإن نظام رصد 
األمراض القائم على المرفق يغطي حوايل ثلث المرافق الصحية، 

مع وجود تباينات كبيرة بين التغطية الحضرية والريفية. هناك أيًضا 
معدالت تبليغ منخفضة، ال سيما يف مرافق الرعاية الصحية األولية 

)معدل اإلبالغ هو ٪72.5 من المستشفيات و٪60 من مرافق الرعاية 
الصحية األولية(.

السكان المتأثرين

أثر النظام الصحي الهش وحاالت الطوارئ المتعددة على غالبية 
السودانيين؛ فتأثرت مجموعات محددة بشكل غير متناسب 

بسبب حالة الهشاشة المتأصلة، وتأثير األزمة االقتصادية، وعدم 
توفر الخدمات األساسية يف مناطق إقامتهم الجغرافية. وتتفاقم 

ظروف األشخاص الذين يعانون من احتياجات خاصة بسبب تدهور 
االقتصاد، ونقص الشبكات االجتماعية الداعمة، ونقص مقدمي الرعاية 

الصحية المتخصصين.

وتفتقر حوايل 1.5 مليون امرأة يف سن اإلنجاب يف جميع أنحاء السودان 
إىل الوصول إىل خدمات الطوارئ األساسية لرعاية التوليد وحديثي 

الوالدة وخدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة يف حاالت الطوارئ 
الشاملة. ووفًقا لـتقييم االحتياجات متعدد القطاعات 2021 قامت 

13.4 يف المائة من النساء يف جميع أنحاء البالد بإنجاب مواليدهن يف 
المرافق الصحية يف عام 2021. ولم تجر رعاية حوايل 40 يف المائة من 
الوالدات المنزلية من قبل شخص مؤهل للرعاية الصحية، و15 منشأة 
فقط يف جميع أنحاء السودان مخصصة للخدمات األساسية )خدمات 

الطوارئ األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة(. ومن أصل 23 
منشأة تابعة لخدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة يف حاالت الطوارئ 

يف الخرطوم، كان 30 يف المائة منها عامالً بالكامل خالل النصف 
الثاين من عام 2020.

كما ال تزال اإلدارة السريرية والدعم النفسي للناجين من العنف 
القائم على النوع االجتماعي، بما يف ذلك التدبير العالجي السريري 

لالغتصاب، مثقلًة بعجز نظام اإلحالة ونقص الموظفين المؤهلين على 
مستوى المنشأة والمجتمع.

ويتعرض األطفال دون سن الخامسة ألمراض يمكن الوقاية منها 
باللقاحات بسبب انخفاض تغطية برنامج التحصين الموسع وانتشار 
سوء التغذية بشكل كبير. حيث بلغ متوسط تغطية اللقاح المحتوي 
على ذوفان الكزاز )يت-يت-تو بلص( لحديثي الوالدة 47 يف المائة يف 
جميع أنحاء البالد حيث أبلغ 84 موقًعا عن متوسط 32 يف المائة. 

وثمانمائة ألف طفل لم يكملوا جرعات اللقاح خماسي التكافؤ، مما 
يمثل انخفاًضا سنويًا بنسبة 4 يف المائة )مقارنة بتغطية عام 2019(. 

وقد لوحظت الفجوات األكبر يف والية غرب كردفان )انخفاض بنسبة 17 

يف المائة( ووالية وسط دارفور )انخفاض بنسبة 15.6 يف المائة( وشرق 
دارفور )انخفاض بنسبة 10 يف المائة(.

وأظهر "تقييم احتياجات السودان وخدمات فيروس كورونا المستجد 
يف معسكرات النازحين" من قبل فرقة العمل الخاصة بالنازحين يف عام 

2021 أن 42 يف المائة من سكان المعسكرات أبلغت عن التحديات 
يف إتاحة الوصول إىل الخدمات الصحية ويرجع ذلك أساًسا إىل نقص 

الكادر الصحي المؤهل وغياب األدوية.

وتؤثر الفيضانات الموسمية السنوية يف السودان على ما يصل إىل 
2 يف المائة من السكان الذين يحصلون على الخدمات الصحية، 

بشكل مباشر عن طريق المرافق الصحية المتضررة وتعطل توصيل 
اإلمدادات، أو بشكل غير مباشر عن طريق الوصول المادي الخطر 

بسبب االضطرابات يف خدمات النقل، والطرق المتضررة، وعزلة 
المناطق التي يتعذر الوصول إليها طوال موسم األمطار. وتقدر الخسائر 

السنوية يف األصول والمعدات الطبية بسبب الفيضانات بحوايل 6 
ماليين دوالر12. ونتيجة لسوء المرافق الصحية وضعف البنية التحتية 
كثر  للمياه وضعف إتاحة الوصول إىل مياه الشرب المكلورة، سيكون أ

من 3.1 مليون شخص معرضين لخطر األمراض المرتبطة بالمياه، 
و كما يقيم 11 مليون شخص يف مناطق عالية المخاطر لألمراض 
المنقولة بالنواقل، وتحديدا المالريا )2021 الخطة القومية للتأهب 

للطوارئ الصحية متعددة المخاطر 2021(.

تصور االحتياجات

خالل عام 2022، من المتوقع أن تظل االحتياجات الصحية مرتفعة 
بسبب التضخم، واألزمة االقتصادية، وضعف االستثمار يف البنية 

التحتية، والنزاعات المحلية، واحتمال تدفق الالجئين الجدد. وستستمر 
البالد يف مواجهة تفشي األمراض المستوطنة التي تنقلها المياه 

واألمراض المنقولة بالنواقل، مثل الحمى النزفية والمالريا. ويمكن أن 
تتكرر األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب انخفاض 

المناعة بين األطفال ونقص تغطية التحصين يف العديد من المناطق. 
كما ال تزال األمطار الموسمية والفيضانات تشكل المخاطر الرئيسية 

التي يمكن أن تؤثر على مئات اآلالف من األشخاص وتزيد من فرصة 
تفشي الكوليرا، وتحديدا بسبب النقص المزمن. والحلول لمعالجة 

البنية التحتية للمياه والصحة العامة والنظافة دون المستوى األمثل. 
ويمكن أن تتفاقم الحالة المذكورة أعاله بسبب النقص المستمر يف 

اإلمدادات الطبية األساسية واألدوية.

وعلى الرغم من انخفاض حاالت فیروس كورونا المستجد المبلغ 
عنها ال تزال البالغات ترد عن نسبة عالية من أرقام الوفيات، مع نقص 

مزمن يف القدرات يف وحدات عالية التبعية ووحدات العناية المركزة. 
وعلى الرغم من توفر لقاح فیروس كورونا المستجد، ال يزال انخفاض 

القبول بين السكان يعيق تغطية فعالة بما فيه الكفاية لتقليل 

12 تقييم االحتياجات والتعايف السريع بعد الكوارث يف السودان 2020.
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نسبة انتشار المرض والوفيات الناتجة بين كبار السن والفئات األكثر 
عرضة للمخاطر. 

الرصد

من خالل تقارير منظمة الصحة العالمية الفصلية، سيقوم القطاع 
الصحي والجهات الفاعلة يف مجال الصحة بتقييم الوضع الصحي 

واالحتياجات الناشئة من خالل رصد المساعدات اإلنسانية المقدمة 
مقابل شدة الحاجة، والمشاركة يف بعثات التقييم المشتركة، وإبالغ 

الشركاء الصحيين باالحتياجات الناشئة. ونظًرا لنقص بيانات تقييم 
جودة الخدمات المقدمة يف المرافق الصحية المدعومة، ستسعى 

المجموعة الصحية بالتعاون والتنسيق مع المكاتب الميدانية والشركاء 
الصحيين ووكاالت األمم المتحدة الداعمة للجهد الصحي إىل إعادة 
تنشيط نظام رصد توفر الموارد والخدمات الصحية الذي سيجري 

تجريبه يف بعض المناطق يف عام 2022. 

 

العوامل المؤثرةكاريثالحد األقصىخطيرإجهاد الحد األدىناالشخاص المحتاجين 
المجموعات 

األكثر عرضة للخطر

النزاع، النزوح، الفيضانات، 1.8 مليون4.6 مليون2.7 مليون1.9 مليونغير متوفر9.1 مليونديسمبر 2021
انتشار األمراض

النزاع، النزوح، الفيضانات، 1.8 مليون4.6 مليون2.7 مليون1.9 مليونغير متوفر9.1 مليونيونيو 2022
انتشار األمراض
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3:4 

التغذية

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 10.3%  77%  23% 4 مليون* 
العائدون الالجئون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

98 ألف  137 ألف13  281 ألف  3.91 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

يعتبر سوء التغذية الحاد والمزمن من المشاكل يف السودان على 
مدى العقود العديدة الماضية. ولسوء التغذية عناصر مسببة متعددة 

الجوانب. تتمثل يف مستوى عال من الفقر وتدين خدمات المياه 
والصحة العامة والنظافة، ومحدودية الوصول إىل الخدمات الصحية 

واألمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. مما يساهم يف عدم كفاية تناول 
الطعام والتنوع الغذايئ. وتؤثر ممارسات التغذية والمعايير الثقافية 

على نمو األطفال وتطورهم منذ سن مبكرة. وهناك زيادة النزوح 
بسبب الفيضانات أو االشتباكات بين المجتمعات يف عام 2021 التي 
أدت إىل تفاقم العناصر المسببة الرئيسية لسوء التغذية مقارنة بعام 

2020. ومما يعرقل حصول المجتمعات المتأثرة على الخدمات 
الصحية والمياه والمرافق الصحیة والنظافة الصحية زيادة مخاطر 

تفشي األمراض وعدم استتباب األمن الغذايئ بسبب محدودية إتاحة 
الوصول إىل األراضي الزراعية، ومحدودية توفر الغذاء والحصول عليه 

واالستفادة منه. وساهم تواصل انتشار فیروس كورونا المستجد يف 
فقدان وسائل العيش وتعطيل الحصول على الغذاء ونظام الرعاية 
الصحية. كما أدى التضخم إىل انخفاض القوة الشرائية مما أدى إىل 

زيادة عدد األسر التي تعاين من عدم استتباب األمن الغذايئ وبالتايل 
مخاطر سوء التغذية. وعالوة على ذلك، تميل األزمات اإلنسانية إىل 

زيادة مخاطر الحماية المتعلقة بالتغذية، خاصة بين األطفال الصغار 
الذين قد ينخرطون يف عمالة األطفال وزواج األطفال المبكر الذي يزيد 

من مخاطر اإلصابة بسوء التغذية. 

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة وشركاء قطاع التغذية 
لتوسيع نطاق االستجابات العالجية والتغذية الوقائية14، فإن انتشار 

عوامل الخطر )الصحة والمياه والصحة العامة والنظافة الصحية 
واألمن الغذايئ وممارسات التغذية( ال تظهر أي عالمات على تحسن 

واضح15. ويعيش حوايل 59 يف المائة من األطفال دون سن الخامسة 
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات 

يف 106 منطقة مصنفة على أنها ضمن الحد األقصى وكارثية من قبل 
قطاع الصحة، مما يزيد من مخاطر انتشار األمراض والوفيات المرتبطة 

بنقص أو سوء الخدمات الصحية.  

وزاد العدد اإلجمايل لألشخاص المحتاجين إىل الدعم الغذايئ بنسبة 
8.8 يف المائة16 من 3.6 مليون يف عام 2021 إىل 3.9 مليون يف عام 

2022، حيث يمثل األطفال دون سن الخامسة 77 يف المائة. و23 يف 
المائة من النساء الحوامل والمرضعات على التوايل، هم بحاجة إىل 

العالج المنقذ للحياة والتغذية الوقائية المساعدة. وهذه االحتياجات 
لها تأثير كبير على الصحة البدنية والعقلية والرفاهية لألطفال والنساء 

الحوامل والمرضعات والمجتمع بشكل عام.

فيما يتعلق بالالجئين، هناك ما يقرب من 137,191 طفل دون سن 
الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات17 يف حاجة ماسة إىل التدخالت 
الغذائية يف جميع أنحاء السودان، منهم 92 يف المائة من األطفال دون 
سن الخامسة. بالنسبة لالجئين الذين يعيشون يف المعسكرات بشرق 

السودان، أشار أحدث مسح موحد للتغذية الموسعة )2019( إىل أن 
معدل سوء التغذية الحاد الشديد يبلغ 13 يف المائة يف معسكرات 
كثر من 11 يف المائة لجميع المعسكرات األخرى. ان  الشجراب، وأ

انتشار التقزم أمر بالغ األهمية يف معسكرات )الشجراب( بنسبة 53 يف 
المائة. وكذلك يف معسكرات عبودة وأم قرقور والفاو بنسبة 5 إىل 45 

يف المائة. كما يشير المسح المعياري الموسع للتغذية أيًضا إىل ارتفاع 

* 3.9 مليون، 137 ألف الجئ

13 %91 هم من األطفال دون الخامسة من العمرو النساء الحوامل والمرضعات.
14 برامج التغذية المتكاملة الموجهة للمرضي الداخليين والخارجيين.

15 تحليل القطاع الصحي لعام  2022 لمحه عن االحتياجات اإلنسانية.
16 زيادة عدد االشخاص المحتاجين مرتبط باستخدام بيانات منقحة للطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات وإدراج النساء الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية الحاد والوخيم يف تقدير االشخاص 

المحتاجين ولم يكن هذا هو الحال يف 2021.
17 من ارتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا )تقراي( وتشاد وسوريا واليمن.
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معدالت فقر الدم ) < 40 يف المائة( بين األطفال دون سن الخامسة 
والنساء الاليئ تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاًما من الالجئين. 

السكان المتأثرين

يعتبر األطفال دون سن 18 عاًما )خاصة دون سن الخامسة( والنساء 
كثر الفئات عرضة للمخاطر بسبب زيادة  الحوامل والمرضعات أ

احتياجاتهم الفسيولوجية والبيولوجية. عالوة على ذلك، تعاين النساء 
والفتيات والفتيان بشكل غير متناسب. ويزداد خطر اإلصابة بسوء 

التغذية الحاد بين األطفال الذين يعيشون يف ظروف صعبة )نازحون، 
وعائدون، والجئون، إلخ(. ومن المحتمل أن يفقد األطفال يف مثل هذه 

الظروف خدمات التغذية المنقذة للحياة مما يعرضهم لزيادة سوء 
التغذية وانتشار األمراض ومخاطر الوفاة. وعلى الرغم من عدم وجود 

بيانات عن وضع التغذية بين األطفال دون سن الخامسة يف السودان، 
إال أن نتائج المسح المنقحة18 للعام 2018 تشير إىل أن 64 محلية 
لديها نسبة تفش عالية جدا )15 يف المائة وما فوق( لسوء التغذية 
الحاد الشامل. منها 9 محليات يف أربع واليات )وهي واليات شرق 

دارفور وجنوب دارفور والبحر األحمر ونهر النيل( كانت بها مستويات 
كارثية )30 يف المائة وما فوق(. ومن المهم أيًضا مالحظة أن 35 يف 

المائة من األطفال دون سن الخامسة الذين يحتاجون إىل عالج غذايئ 
يعيشون يف 58 محلية مصنفة ذات معدل انتشار مرتفع للغاية. من 

سوء التغذية الحاد )مقياس الشدة 4 و5(؛ ويعيش 65 يف المائة 
المتبقية يف 128 محلية ذات مستويات انتشار عالية )مقياس الشدة 

3( وفًقا لحدود الشدة لمنظمة الصحة العالمية.  

ويواجه األطفال المصابون بسوء التغذية مخاطر وفيات متزايدة. ويف 
البلدان ذات الوضع الغذايئ المشابه نسبًيا للسودان، ُيقدر أن األطفال 

دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم 
كثر عرضة 12 ضعًفا للوفاة من أقرانهم الذين  وتقزم النمو البدين هم أ

يحصلون على تغذية جيدة، يف حين أن األطفال الذين يعانون من 
كثر احتماال19 بأربعة أضعاف من  سوء التغذية الحاد المعتدل هم أ

بين أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، حيث يموت طفل 
من كل خمسة أطفال إذا لم يعالج، ويزيد الخطر إىل 9 من كل 10 مع 

مضاعفات سوء التغذية الحاد الوخيم.

تؤدي ممارسات التغذية دون المستوى األمثل للرضع واألطفال 
الصغار إىل زيادة مخاطر سوء التغذية الحاد والمزمن ونقص المغذيات 

الدقيقة. ويرتفع معدل حدوث سوء التغذية بشكل حاد بين األطفال 
من سن 6 إىل 23 شهًرا حيث ينتقل الرضع الذين يرضعون رضاعة 
طبيعية حصرية إىل األطعمة التكميلية يف حين أن انتشار الرضاعة 

الطبيعية الحصرية بين األطفال دون سن ستة أشهر يف السودان يزيد 
عن 62 يف المائة20، وهكذا فإن التنوع الغذايئ المناسب للعمر منخفض 

بنسبة 25.4 يف المائة. كما يعد انتشار فقر الدم لدى األطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 59-6 شهًرا مصدر قلق كبير أيًضا بنسبة 48 يف 
المائة، وهو مستوى حاد وفًقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية21. 

وتكرس األسر، وال سيما النساء، معظم وقتها يف القطاعات الرسمية 
وغير الرسمية لتوفير االحتياجات األساسية ألطفالها. ويف القيام بذلك، 

فإن النساء قد يعرضن ممارسات الرعاية والتغذية للخطر مما قد 
يسهم يف تدهور الحالة الغذائية لهم وألطفالهم. وهذا الخطر مرتفع 

بشكل خاص يف األسر التي تعيلها إناث والتي ال تستطيع الحصول 
على دعم آخر. كما أن الالجئون، والنازحون داخل وخارج مواقع 

االستضافة، واأليتام، واألطفال المهجورين، واألطفال ألحد الوالدين 
الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما والذين هم والدين، والمرضى الذين 

يعانون من أمراض مزمنة ومهملة واألشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة من المحتمل يف الغالب أن يكون لديهم وصول محدود إىل 

خدمات التغذية يف بعض المواقع. 

تصور لالحتياجات

من المتوقع أن تظل حالة التغذية عند المستويات الحالية أو 
كثر نظًرا للتدهور المتوقع يف انتشار عوامل الخطر بالنسبة  تتدهور أ

لسوء التغذية ومحدودية الوصول إىل الخدمات الصحية، وزيادة 
عدم استتباب األمن الغذايئ، ومحدودية الوصول إىل خدمات المياه 

والمرافق الصحیة والنظافة الصحية، وزيادة حاالت النزوح بسبب 
الفيضانات / االشتباكات، وممارسات التغذية السيئة للرضع والصغار، 
وخاصة التغذية التكميلية، والصدمات االقتصادية التي تفاقمت بسبب 

التضخم المرتفع، إلخ.  

الرصد

يواجه القطاع فجوات يف معلومات التغذية التي تشمل: معلومات 
التغذية ليست جزًءا من قاعدة بيانات ونقص بيانات نظام المعلومات 

الصحية يف القطاع ونقص بيانات حالة التغذية الحديثة، والتقديم 
المتأخر، ومعدل اإلبالغ المنخفض، وما إىل ذلك. وسيعمل قطاع 

الصحة على تعزيز وتحسين وضع نظام الرصد للوضع الغذايئ المتطور 
يف السودان باستخدام عدة مناهج.

أوالً، على مستوى السكان، سيجري قطاع التغذية مسوحات 
استقصائية بحلول منتصف يونيو 2022 يف المحليات ذات األولوية22 

لتوفير بيانات حديثة عن حاالت التغذية التي ستوجه اتخاذ القرار 
والتخطيط بما يف ذلك مراجعة األشخاص المحتاجين بحلول منتصف 
يونيو 2022. ومن المقرر اجراء المسوح القطاعية متعددة المؤشرات 

المزمع اجراؤها يف عام 2022 من قبل وزارة الصحة االتحادية بالتعاون 
مع وكالة األمم المتحدة لرعاية الطفولة - اليونيسيف إلكمال نتائج 

مسح المناطق ذات األولوية الذي سُيجرى.  

18 الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات 2018 النتائج المعدلة يف 2020.
19 المجموعة العالمية للتغذية / منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة /برنامج الغذاء العالمي /منظمة الصحة العالمية معالجة سوء التغذية باليمن.

20 الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات 2018 النتائج المعدلة يف 2020.
21 انتشار فقر الدم يف جميع انحاء العالم 2005-1993 )منظمة الصحة العالمية /األمراض المعدية(.

22 لقد وضع القطاع معايير ستوجه اختيار المحليات ذات األولوية.
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العوامل المؤثرةكاريثالحد األقصىخطير إجهادالحد األدىناالشخاص المحتاجين 
المجموعات 

األكثر عرضة للخطر
عدم استتباب األمن 127 ألف2.66 مليون811 ألف--3,598 ألفيونيو 2021 23

الغذايئ، ممارسات 
التغذية السيئة، النزاع، 

النزوح، ضعف الخدمات 
الصحية وخدمات المياه 

والصحة العامة والنظافة، 
واألمراض، والتضخم 

األطفال دون سن 
الخامسة، النساء 

الحوامل والمرضعات 

عدم استتباب األمن 127 ألف2.66 مليون811 ألف--3,598 ألفديسمبر 2021 
الغذايئ، ممارسات 

التغذية السيئة، النزاع، 
النزوح، ضعف الخدمات 
الصحية وخدمات المياه 

والصحة العامة والنظافة، 
واألمراض، والتضخم

األطفال دون سن 
الخامسة، النساء 

الحوامل والمرضعات

عدم استتباب األمن 10.3 ألف1,300 ألف2,600 ألف28 ألف-3,938 ألفيونيو 2022 24
الغذايئ، ممارسات 

التغذية السيئة، النزاع، 
النزوح، ضعف الخدمات 
الصحية وخدمات المياه 

والصحة العامة والنظافة، 
واألمراض، والتضخم

األطفال دون سن 
الخامسة، النساء 

الحوامل والمرضعات

 

ثانًيا، سيقوم قطاع التغذية بجمع وتحليل قواعد البيانات لإلدارة 
المجتمعية لمعالجة سوء التغذية الحاد والشديد على مستوى 

المجتمع المحلي وآليات اإلبالغ ذات الصلة بالتغذية القائمة األخرى 
كبر على التقارير ربع السنوية الكاملة ويف  مع التركيز بشكل أ

الوقت المناسب.

ثالًثا، سيكمل نظام رصد التغذية يف المرافق الصحية، الذي تنفذه وزارة 
الصحة االتحادية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الستيعاب 
الوضع الغذايئ المتطور يف المواقع والمحليات والواليات المعنية. 

رابًعا، سيجري تعزيز الرصد الميداين أحادي الجانب والمشترك 
واإلشراف الداعم لرصد مشاريع / برامج التغذية وإشراك 

المجتمع وأصحاب المصلحة لفهم االحتياجات المتطورة وتحديات 
تنفيذ االستجابة.

23 بناء على تصنيف منظمة الصحة العالمية لسوء التغذية الحاد والشامل.
24 استخدام مقياس الشدة العالمية لقطاع التغذية الشامل.
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3:5:1 

الحماية العامة

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  48%  25% 4.5 مليون* 
العائدون الالجئون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

386 ألف  1.2 مليون  1.5 مليون  1.5 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

تلتزم حكومة السودان االنتقالية بضمان حقوق مواطنيها، بمن فيهم 
المتأثرون بالنزوح الجديد والمطول استنادا إىل اإلعالن الدستوري 
السوداين، والخطة القومية لحماية المدنيين واتفاقية جوبا للسالم، 

كما ينص قانون )تنظيم( اللجوء لعام 2014 على حقوق والتزامات 
الالجئين وطالبي اللجوء يف السودان. وتشمل التحديات الرئيسية 

التي يواجهها السكان النازحون والالجئون محدودية القدرة على حماية 
المدنيين، ووقوع النزاعات بين المجتمعات والقتال بين الفصائل، 

والحصول على الخدمات العامة، والكوارث الطبيعية المتكررة، 
واالفتقار إىل حلول دائمة. كما يواجه إصالح قطاع األمن تحديات 

تحول دون الوصول لتشكيل كامل وموحد لقوات أمنيه مشتركة 
ونشرها لحماية المدنيين، وأيًضا االفتقار إىل قوة عسكرية موحدة 

والنزاعات المتكررة. 

وتظل سيادة حكم القانون وإتاحة الوصول إىل العدالة االجتماعية 
وبرامج الحماية الحكومية ضعيفة يف المناطق المتضررة من النزاعات 

يف واليات دارفور وواليات جنوب وشمال وغرب كردفان والنيل 
األبيض والنيل األزرق وكذلك يف الواليات الشرقية. كما أن الشرطة 

والمحاكم والسجالت المدنية ومؤسسات الرعاية االجتماعية لها وجود 
كز الحضرية وهي غير مجهزة بشكل جيد لتلبية  محدود خارج المرا

حجم احتياجات الحماية بين النازحين والالجئين يف المعسكرات، 
والمستوطنات والمواقع غير الرسمية ومناطق العودة الريفية. 

وتشمل هذه االحتياجات الملحة حماية المزارعين النازحين والمزارعين 
العائدين خالل مواسم الزراعة والحصاد من هجمات البدو الرحل. 

وكذلك أثرت زيادة اإلجرام سلًبا على إيصال المساعدات اإلنسانية يف 
أنحاء واليات دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق للنازحين والعائدين 
والالجئين والمجتمعات المضيفة والمهاجرين األجانب الذين يعيشون 

جنًبا إىل جنب مع المجتمعات المضيفة. وقد أثرت األزمة االقتصادية 
كبر على تقديم الخدمات العامة  المتفاقمة وندرة الموارد بشكل أ

وزادت من الهشاشة االجتماعية واالقتصادية بالنسبة لعائالت النازحين 
والالجئين والعائدين والمهاجرين األجانب.

وتترك االثار الناجمة عن الفيضانات السنوية أعدادا كبيرة من األسر 
دون الحصول على المآوي األساسية ووسائل العيش، مما يزيد من 

تعرضهم لمخاطر الحماية. وال تزال الحلول الدائمة للنازحين والعائدين 
والالجئين غير محققة إىل حد كبير، على الرغم من أن وكاالت األمم 

المتحدة تدعم إعداد استراتيجية قومية مدتها خمس سنوات بشأن 
حلول للنازحين والعائدين والالجئين بالتعاون مع المجتمعات 

المضيفة. وكانت حكومة السودان قد تعهدت يف المنتدى العالمي 
لالجئين يف ديسمبر 2019 بتسهيل االندماج االجتماعي واالقتصادي 

لالجئين يف السودان ومعالجة األسباب الجذرية للنزوح القسري، 
وبالتايل خلق بيئة مواتية لعودة وإعادة دمج الالجئين والنازحين. وال 
تزال جهود الحكومة جارية لوضع استراتيجية لتنفيذ هذه التعهدات.

لم يجر االتفاق بعد على خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات السالم، وأصبح 
الوصول إىل مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق الخاضعة 

لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة اآلن متاحا، وإن كان ذلك 
بشروط. إن احتياجات الحماية العامة هي األكثر حدة يف مناطق محددة 

يف واليات دارفور وكردفان والنيل األبيض والنيل األزرق، حيث جرى 
توثيق حوادث نزاع محلي وهجمات مسلحة من قبل البدو الرحل 

طوال عام 2021. وتتفاقم هذه االشتباكات بسبب انتشار األسلحة 
النارية والتنافس على األراضي والموارد المائية بين المزارعين والرعاة، 

وطرق الهجرة غير المنظمة للبدو، وأنظمة إدارة األراضي األكثر عرضة 
للمخاطر. كما ُقتل أو ُجرح المئات من المدنيين يف عام 2021 مع 

إتالف ممتلكاتهم أو نهبها أو تدميرها أو احتاللها. ونزحت آالف العائالت 
واحتلت مواقع مدنية مثل المدارس والمستشفيات.

السكان المتأثرين

بشكل عام، هناك 6,596,342 شخًصا بحاجة إىل دعم الحماية يف 
جميع أنحاء البالد. ويشمل ذلك 3,036,593 نازًحا، و969,397 عائًدا، 

و1,098,272 الجًئا، و1,492,080 سودانًيا معرًضا للمخاطر. وكان 
للنزوح الجديد والمطول، واالفتقار إىل الخدمات األساسية وتدهور 

الوضع االجتماعي واالقتصادي، عواقب وخيمة على الحالة الجسدية 

* 3.3 مليون، 1.2 مليون الجئ
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والعقلية الفورية لألشخاص المتأثرين بالنزاع، ومستويات المعيشة، 
وقدرتهم على الصمود على المدى الطويل. وتقدر إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة عدد المهاجرين الدوليين يف 
السودان بـ 1.4 مليون شخص لعام 2020 )البيانات | بوابة بيانات 
الهجرة(. ومن المفهوم، مع ذلك، أن عدد المهاجرين األجانب أعلى 

بكثير ألن المهاجرين غير الشرعيين ال يجر إدراجهم يف مثل هذه 
األعداد عادة. ومن الصعب الحصول على بيانات دقيقة بسبب طبيعة 

المخالفات، ومع ذلك، العدد المقدر للمهاجرين األجانب المعرضين 
للخطر يعتمد على بيانات التسجيل من مختلف مجتمعات المهاجرين 

يف جميع أنحاء السودان.

المجموعات األكثر عرضة للمخاطر - بما يف ذلك النساء واألطفال، وكبار 
السن واألشخاص ذوو االحتياجات الخاصة والمصابون بأمراض مزمنة 

والمهمشون - يواجهون مجموعة من التحديات الفريدة نسبة لظروفهم 
الفردية، والتي تتفاقم بسبب نزوحهم وبسبب شبكات الدعم األسري 
/ المجتمعي غير العاملة أو المنهكة. وتعاين هذه المجموعات وغيرها 
بشكل غير متناسب من مخاطر الحماية المختلفة، بما يف ذلك العنف 

واالستغالل الجنسي وغيره من أشكال االستغالل واإليذاء وانتهاكات 
حقوق اإلنسان. وتظل مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 

كبيرة بالنسبة للنساء والفتيات ال سيما عندما يكن يف حالة تنقل أو 
يعملن يف الحقول ويجمعن المياه أو حطب الحريق. كما يظل األوالد 

والرجال معرضين بشكل خاص لخطر العنف الجسدي واإلصابة 
والموت واالعتقال التعسفي، حيث ُينظر إليهم غالًبا على أنهم يدعمون 

جماعات المعارضة المسلحة. والوصول إىل تسجيل المواليد ال يزال 
تحديًا يف معظم المواقع مما يعرض النازحين والالجئين والمهاجرين 
األجانب ذوي الوضع غير القانوين لخطر كبير يتمثل يف عدم قدرتهم 
على الوصول إىل الخدمات األساسية وزيادة خطر وقوعهم يف حالة 
انعدام الجنسية. وال يمكن تسجيل العديد من األطفال المهاجرين 

األجانب يف المدارس العامة بسبب عدم وجود شهادات ميالد. وال يزال 
األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة يتعرضون للتهميش واإلهمال، مع 

قلة الخدمات الحكومية أو اإلنسانية الموجهة لتلبية احتياجاتهم الفريدة. 
والحصول على الرعاية الصحية، خاصًة لكبار السن والمصابين بأمراض 
مزمنة، والمعرضين لخطر متزايد من اآلثار الشديدة من فیروس كورونا 

المستجد، ال تزال محدودة. ويتزايد االعتراف باإلتجار بالبشر باعتباره 
مصدر قلق رئيسي للحماية يف السودان، مع خطة العمل القومية 
لمكافحة االتجار بالبشر للمدة 2023-2021 الصادرة يف أغسطس 

2021. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب الكثير من الدعم 
لتوفير الحماية الكافية للرجال والنساء واألطفال الذين يجري االتجار 

بهم من / عبر السودان.

واضطر العديد من األفراد األكثر عرضة للمخاطر إىل تبني استراتيجيات 
التكيف السلبية بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية. 

وتشمل هذه عدم التمسك وااللتزام بتدابير الوقاية لفيروس كورونا 
المستجد وتدابير الوقاية األخرى من األمراض لمتابعة فرص وسائل 

العيش، والمشاركة يف العمل غير اآلمن أو االستغاليل، والتسول، 
وجرائم انتهاز الفرص، مثل السرقة والسطو. ويرى آخرون أنه ال توجد 

فرص يف السودان ويتابعون الهجرة إىل أوروبا بوسائل غير قانونية، 

ويعرضون أنفسهم لسوء المعاملة واالستغالل من قبل المهربين 
والُمتاِجرين ولخطر األذى الجسدي على طول الطريق. وبحسب ما 

ورد لجأ الشباب النازحون بشكل متزايد إىل العنف لحل الخالفات مع 
قادة المجتمع.

كلت شبكات الدعم األسري  وبسبب عمليات النزوح المتعددة، تآ
والمجتمعي يف مناطق النزاع والكوارث يف السودان بمرور الوقت، 

مما أدى إىل االعتماد لفترات طويلة بشكل متزايد على المساعدات 
اإلنسانية المحدودة. ويف الوقت نفسه، تستمر النزاعات المحلية - على 

سبيل المثال بين المزارعين والرعاة والنازحين والعائدين وأفراد 
كبر. المجتمعات المضيفة - يف التصعيد إىل عنف ونزاع أ

وقد يواجه الالجئون والمهاجرون األجانب غير الشرعيين مخاطر 
الحماية بسبب وضعهم يف السودان. وتشمل هذه المخاطر التي 

يتعرض لها الالجئون االعتقال واالحتجاز التعسفي إذا جرى العثور 
عليهم بدون وثائق مناسبة )مثل وثائق هوية الالجئين أو تصاريح 

السفر أو تصاريح العمل( وكذلك اإلخالء القسري من قطع األراضي 
الخاصة أو المملوكة للحكومة التي استوطنوها داخل المجتمعات 

كًما، فحتى اآلن، جرى تسجيل  المضيفة. ويواجه تسجيل الالجئين ترا
720,522 الجًئا فقط )64 يف المائة( بشكل فردي. وبالنسبة لالجئين 

غير المسجلين فإن فرص الحصول على الحماية والخدمات األساسية 
محدودة. وهناك المزيد من نقاط التعرض للمخاطر بالنظر إىل حقيقة 

أن النساء يمثلن 53 يف المائة من إجمايل عدد الالجئين يف حين أن 
كثر من نصف أسر الالجئين يف السودان تعولها نساء. كما يواجه  أ

الالجئون غير المسجلين مخاطر حماية متزايدة حيث لم يجر تسجيلهم 
رسمًيا بعد من قبل حكومة السودان وليس لديهم وثائق خاصة 

بالالجئين. وهكذا قد يصنفوا عن طريق الخطأ من قبل السلطات 
على أنهم مهاجرين غير مسجلين وبالتايل يواجهون الترحيل القسري 

لموطنهم األصلي. كما أنهم غير مدرجين يف المساعدات األساسية 
المقدمة لالجئين المسجلين داخل وخارج المعسكرات.

تصور االحتياجات

من المتوقع أن تظل احتياجات الحماية العامة بين السكان المتأثرين 
بالنزاعات والكوارث يف جميع أنحاء السودان مرتفعة يف عام 2022. 

وتشير بيانات تقییم االحتياجات متعدد القطاعات إىل أن 22 يف المائة 
كثر ال يمتلكون أي شكل من أشكال  من األسر لديها فرد واحد أو أ

الوثائق المدنية، مع نسب أعلى بكثير يف بعض المحليات.

وهناك العديد من العوامل السياقية التي تؤكد صحة االستنتاج القائل 
بأن االحتياجات ال تزال تحت مستوى الشدة 3 و4: )1( تعتبر حوادث 

العنف ووجود المتفجرات من مخلفات الحرب / الذخائر غير المنفجرة 
يف 64 محلية من واليات دارفور وجنوب وغرب كردفان والنيل األزرق 

دليالً على الحاجة الملحة من قبل حكومة السودان لتنفيذ خطط 
حماية المدنيين واتفاقيات السالم. )2( سيادة القانون والوصول 

إىل العدالة وآليات الحماية االجتماعية الحكومية ال تزال ضعيفة يف 
المناطق المتأثرة بالنزاع؛ )3( تظل مناطق معينة من السودان، بما 
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يف ذلك بعض معسكرات النازحين، تحت سيطرة جماعات المعارضة 
المسلحة وعدم االعتراف بسلطة الدولة يف هذه المناطق؛ )4( انسحاب 
بعثة األمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقي المختلطة يف دارفور )اليوناميد( 

ترك فجوات كبيرة يف حماية المدنيين؛ )5( يف بعض الحاالت، انخفض 
وجود العاملين يف المجال اإلنساين يف معسكرات / مواقع النازحين 

بسبب عدم استتباب األمن )بناًء على التقارير الواردة من شمال دارفور 
وغرب دارفور وجنوب كردفان( ومحدودية التمويل، مما يترك فجوات 
خطرة يف أنشطة الحماية؛ )6( وال يزال الوضع االقتصادي المتردي يف 
السودان يساهم يف سوء األحوال المعيشية ومحدودية فرص وسائل 
العيش، مما يؤدي إىل زيادة مخاطر الحماية والممارسات االستغاللية 

وقدرات التأقلم المحدودة.

الرصد 

سيجري رصد السكان المتأثرين بالنزاعات والكوارث بشكل مباشر 
وعن بعد طوال عام 2022. وسيجرى ذلك من خالل قطاع الحماية، 

شبكات الحماية المجتمعية، وأداة تتبع حوادث حماية المدنيين، 
والتقييمات السريعة متعددة القطاعات أثناء حاالت الطوارئ الجديدة.

وستستخدم المعلومات التي يجري إنشاؤها من خالل رصد الحماية 
والعودة، وكذلك من خالل تحديد مجاالت خدمة قطاع الحماية ورصد 
االستجابة بشكل منهجي لتحليل االحتياجات والفجوات واالتجاهات، 

ولتمكين التخطيط واالستجابة القائمة على األدلة.

وسيستخدم القطاع البيانات المتاحة من االستشارات المجتمعية 
الموجهة نحو الحماية والحلول الدائمة، ونتائج تقییم االحتياجات 

متعدد القطاعات، باإلضافة إىل المؤشرات البديلة من تقييمات 
االحتياجات القطاعية األخرى لفهم احتياجات التخطيط واالستجابة 
بشكل أفضل. قطاع الحماية سيعمل بشكل وثيق مع القطاعات 
األخرى يف تعميم الحماية للتخفيف من مخاطر ومخاوف الحماية 

واالستجابة لها، ولتوليد البيانات المتعلقة بمخاوف الحماية باستخدام 
نهج مشترك بين القطاعات.
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3:5:2 

حماية الطفل

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  100%  51% 3.2 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

ال يزال السودان إىل حد كبير ذو أزمة طويلة األمد تهدد سالمة األطفال 
وبقائهم ورفاههم بسبب العنف المحلي بين المجتمعات والفيضانات 

والفقر والنزوح المتكرر وتفشي األمراض، بما يف ذلك فیروس كورونا 
كل مرونة وقدرة األشخاص األكثر  المستجد. وأدت هذه العوامل إىل تآ

عرضة للمخاطر على التعامل مع الصدمات المتكررة التي تحرم 
األطفال وأسرهم من البيئات الواقية. ويعد االنفصال عن مقدمي 

الرعاية مصدر قلق مستمر، خاصة بين السكان النازحين حيث ترعى 
13 يف المائة من األسر األطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن والديهم أو 

غيرهم من مقدمي الرعاية المعتادين البالغين. وعدم وجود سلسلة 
متصلة من خيارات الرعاية البديلة، بما يف ذلك الخيارات الرسمية هو 

مصدر قلق آخر.

تحققت األمم المتحدة من 292 انتهاكا جسيًما ضد 274 طفالً )143 
فتى و131 فتاة(؛ بما يف ذلك القتل والتشويه والعنف الجنسي 

والتجنيد واالستخدام من قبل الجماعات والقوات المسلحة واالختطاف 
والحرمان من المساعدات اإلنسانية يف الغالب يف دارفور. الندوب 

الجسدية والنفسية المباشرة للنزاع على األطفال والشباب، والتعرض 
المستمر لإلجهاد الشديد، والفقدان المتكرر لألصدقاء وأفراد األسرة، 

والعزلة وعدم استتباب أنظمة الحماية، تؤثر على حياتهم وعلى الصحة 
النفسية لألطفال وأسرهم. وال تزال أجزاء من البالد مليئة بالمتفجرات 
من مخلفات الحرب، بما يف ذلك األلغام األرضية ومخاطر المتفجرات 

األخرى مما يعرض األطفال وأسرهم لمخاطر يومية. كما تستمر األزمة 
االقتصادية والحرمان المتزايد يف تأجيج آليات المواجهة الضارة، ال 

سيما للمراهقات والفتيان، وفًقا لتقييم حماية الطفل على الصعيد 
القومي الذي أجري يف عام 2021.

حيث وردت تقارير عن عمالة األطفال يف 72 يف المائة من األسر 
يف جميع الواليات؛ ويتزايد انخراط األطفال يف أعمال غير آمنة أو 

استغاللية، والتسول، واالنخراط يف جرائم اقتصادية انتهازية )مثل 
السرقة والنهب(؛ بينما يقوم آخرون برحالت مميتة إىل أوروبا أو 

الشرق األوسط، يعرضون فيها أنفسهم لسوء المعاملة واالستغالل 
من قبل المهربين والُمتاِجرين على طول الطريق. من المرجح أن 

يتعرض الفتيان المراهقون للقتل، أو اإلصابة، أو االحتجاز، أو التجنيد، أو 
االستغالل، بينما تتعرض المراهقات بشكل خاص لخطر زواج األطفال 

والتحرش واالستغالل وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع 
االجتماعي، بما يف ذلك العنف الجنسي. وأبرزت التقييمات التشاركية 

التي أجريت يف المعسكرات التي تستضيف الجئين من إريتريا 
وإثيوبيا يف شرق السودان أن الشباب يتبنون آليات تكيف سلبية، 

بما يف ذلك االنخراط يف الجنس من أجل البقاء، بينما يختار اآلخرون 
الدفع للمهربين بحًثا عن خيارات أفضل؛ وكل من الفتيات والفتيان 

معرضون بشكل خاص لخطر اإلساءة واالستغالل.

ويجري استخدام األطفال بشكل متزايد يف العمل العرضي وكذلك 
يف المناجم. فعلى سبيل المثال أفادت التقارير أن طفل من بين كل 

5 أطفال يف أبيي وجنوب دارفور وغرب دارفور ينخرط يف شكل من 
أشكال العمل للمساهمة يف تلبية احتياجات األسرة25.

يف حين أن األطفال األكثر عرضة للمخاطر من جميع األعمار قد 
يواجهون العنف ومخاوف الحماية يف العديد من مواقف الحياة، فإن 
فترة مراهقتهم تتعرض ألشكال جديدة من المخاطر والعنف بسبب 

آليات المواجهة الضارة داخل األسرة. ويحتل السودان المرتبة 16 من 
حيث العدد المطلق لزواج األطفال يف العالم، حيث تزوج حوايل 38 يف 
المائة من الفتيات قبل سن 18 عاًما، وتزوج 12 يف المائة منهن قبل 

بلوغهن سن 15 عاًما.

من المرجح أن يتعرض الفتيان المراهقون للقتل، أو اإلصابة، أو 
االحتجاز، أو التجنيد، أو المشاركة يف عمالة األطفال، بينما تتعرض 

العائدون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

472 ألف  1.3 مليون  1.4 مليون 

25 التقييم المشترك لالحتياجات التعليمية لعام 2021.
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القطاعي التحليل 

الفتيات المراهقات بشكل خاص لخطر زواج األطفال والمضايقة 
واالستغالل واألشكال األخرى من العنف القائم على النوع االجتماعي، 

بما يف ذلك العنف الجنسي وخاصة أثناء النزوح وأثناء اللجوء يف 
السودان. واألوالد معرضون أيًضا لخطر العنف الجنسي، مثلهم مثل 

الرجال، يف سياق االحتجاز يف المقام األول. أشار بعض المراهقين الذين 
تمت استشارتهم خالل مناقشات مجموعة التركيز إىل الحاجة إىل مزيد 

من المشاركة أو التشاور داخل آليات بناء السالم والتعايش السلمي، 
وخاصة بين الالجئين وشباب المجتمع المضيف، والمزيد من التشاور 

مع المراهقين.

هناك تحديات منهجية فيما يتعلق بجودة الخدمات المتخصصة 
والوصول إليها، مثل المساحات اآلمنة لألطفال، والخدمات االجتماعية 

الشخصية، والمساعدات القانونية والمساعدات الصحية، إىل جانب 
معدل دوران الموظفين المرتفع بين األخصائيين االجتماعيين، 

وأنظمة إدارة الحاالت المتعثرة، ومرافق الخدمة االجتماعية سيئة 
الصيانة، ونقص قدرة العاملين الرئيسيين يف مجال حماية الطفل. 

هذه الخدمات مفقودة يف 80 يف المائة من المناطق المتضررة، وحيثما 
توفرت، فإنها تمثل تحديًا يف الوصول إليها بسبب نقص المعلومات 

حول الخدمات ونقص وسائل النقل. إن إنفاذ سياسة الحكومة الخاصة 
بالمعسكرات يقيد حرية تنقل األطفال، وبالتايل فإن األطفال المقيمين 

يف المعسكرات ال يحصلون إال على خدمات محدودة يف المعسكرات. 
واألطفال الالجئون المقيمون يف خارج مستوطنات المعسكرات 

والمناطق الحضرية أيًضا يواجهون العديد من التحديات يف الوصول 
إىل الخدمات المتاحة. وال تزال إجراءات الشكل الطبي / القانوين تمثل 

تحديًا للناجين الذين يحتاجون إىل مساعدات قانونية.

وهناك أيًضا تحديات فيما يتعلق ببطاقات الهوية، كما أن معظم 
المرافق الصحية تفتقر إىل األدوية المطلوبة. والعاملون االجتماعيون 
المتاحون أقل من الحد األدىن العالمي للمعيار وهو عامل اجتماعي 

واحد لكل 35 طفاًل، مع وجود عامل اجتماعي واحد يف بعض الواليات 
كثر من 1,000 طفل. وفًقا لـتقییم االحتياجات متعدد القطاعات،  دعم أ
أبلغ 27 يف المائة من األشخاص عن عدم توفر إمكانية الوصول بسبب 
ارتفاع تكلفة النقل للوصول إىل المرفق الصحي. باإلضافة إىل ذلك، كان 
على 55 يف المائة من أولئك الذين يلتمسون المساعدات الصحية دفع 

تكاليف االستشارات الطبية و74 يف المائة ال يحصلون على األدوية 
المجانية، بما يف ذلك أدوية الرعاية بعد االغتصاب. وأشار النازحون 

يف دارفور إىل أن فقدان الثقة بين النازحين وقوات األمن هو أحد 
األسباب الرئيسية لعدم قيام األشخاص بطلب المساعدات. وتؤدي 

االضطرابات يف الحصول على المساعدات وكذلك الخدمات ذات 
الجودة الرديئة، وال سيما خدمات الحماية المتخصصة، إىل زيادة الكرب 

وزيادة مخاطر سوء المعاملة واالستغالل، ويمكن أن تؤدي إىل إعادة 
التسبب يف أو تفاقم شدة االحتياجات المرتبطة. إذا لم يتم التعامل 
مع هذه المخاوف، فسيكون لها آثار طويلة األجل ال رجعة فيها على 

األطفال وأسرهم.

السكان المتأثرين

ما يصل إىل 60 يف المائة من السكان الذين يحتاجون إىل خدمات 
الحماية يف السودان هم من األطفال الذين ال يزالون يتعرضون 

لتهديدات الحماية من التجنيد، واالنفصال األسري، واإلساءة، واإلهمال، 
واالختطاف، واالستغالل، والعنف. ويحتاج حوايل 3.2 مليون طفل 

)51 يف المائة إناث و49 يف المائة ذكور(، بما يف ذلك 15 يف المائة من 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، إىل خدمات حماية الطفل الفورية. 
ويف عام 2022، هناك 2.4 مليون طفل يف حاجة ماسة )٪78(، حوايل 

218,000 يف حاجة ماسة )7 يف المائة( وحوايل 478,000 يف حالة 
إجهاد )15 يف المائة( ويحتاجون إىل مساعدات إنسانية لحماية الطفل.

كثر الفئات المعرضة  األطفال ذوو االحتياجات الخاصة هم من بين أ
للمخاطر. حيث تؤثر وصمة العار ضد األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة واألمراض العقلية بشكل عام على القدرة على الوصول إىل 
الخدمات، وخاصة الدعم النفسي واالجتماعي ألن العائالت تفضل 
كثر من الذهاب إىل  البحث عن العالج التقليدي ألنه مقبول ثقافًيا أ

طبيب نفسي. باإلضافة إىل ذلك ذكر 28 يف المائة من مقدمي الرعاية 
أنه يجب عليهم تقييد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالسالسل 

لحمايتهم من األذى، مثل الحوادث، والتمييز، واالعتداء الجسدي 
والجنسي، وإيذاء اآلخرين، أو التعرض لألذى. وهذه الممارسة تعني 
أنهم غير قادرين على اللعب والتفاعل بحرية مع األطفال اآلخرين أو 

الذهاب إىل المدرسة. كان ما ال يقل عن 40 يف المائة من حوادث حماية 
الطفل التي جرى اإلبالغ عنها ألخصائيي الحاالت يف عام 2021 مرتبطة 

بالصحة العقلية واإليذاء الجسدي واإلهمال.

ويعتبر الفصل بين أفراد األسرة مصدر قلق مستمر وهو ثالث أعلى 
مخاوف الحماية المبلغ عنها بين النازحين والالجئين الجدد والذين 

طال أمد نزوحهم ولجوئهم يف دارفور والواليات الشرقية. كما يستمر 
عدد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يف االرتفاع، 
حيث جرى توثيق 19,771 )8,018 فتاة؛ 11,753 فتى( حالة من 

األطفال غير المصحوبين بذويهم من يناير إىل أغسطس 2021، 
بزيادة قدرها ٪47 مقارنة بالمدة نفسها من عام 2020. وكانت بعض 
حاالت االنفصال بسبب النزاع، وغيرها أو بسبب الهجرة، أو الوباء، بما 

يف ذلك وفاة مقدم الرعاية للطفل. وغالبية المسجلين من األطفال 
غير المصحوبين ببالغين نشيطين إلدارة الحاالت، والدعم النفسي 

واالجتماعي، وتتبع األسرة ولم شملها. كما يعرض االنفصال عن 
كبر من االستغالل  مقدمي الرعاية األساسيين األطفال لمخاطر أ

واإلساءة، واإلهمال، والضيق النفسي، واالجتماعي.

ووفقاً لتقییم االحتياجات متعدد القطاعات 2021، فإن إتاحة الوصول 
كثر من 75 يف المائة  إىل خدمات حماية الطفل منخفضة، حيث يوجد أ

من األسر يف كل من المجتمعات المضيفة والنازحين التي تشير إىل 
عدم وجود خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي للفتيات 

كثر من 75-70 يف المائة من األسر التي  والفتيان. وبالمثل، أشار أ
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شملتها الدراسة يف مواقع النازحين إىل عدم وجود أنشطة جماعية 
وأماكن آمنة لألطفال )تقييم حماية الطفولة 2021(. كما وجد تقرير 

التعليم لعام 2021 أيًضا أن حماية الطفل، والصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي، والخدمات الصحية، بما يف ذلك يف المدرسة التي 

يمكن الوصول إليها من خالل اإلحاالت كانت متاحة فقط يف 12-16 
يف المائة من المدارس التي جرى تقييمها ]1[، مع اختالف بسيط بين 

المدارس الريفية والحضرية. بينما أحرز تقدم كبير يف تقديم الخدمات 
النفسية واالجتماعية العامة، وهناك حاجة ماسة إىل دعم األطفال 

المحتاجين، وتوسيع نطاق الدعم النفسي واالجتماعي األكثر تنظيماً 
وتركيزاً لألشخاص األكثر تأثراً. وهناك حاجة أيًضا إىل أخصائيي حاالت 

آخرين لضمان توفير جودة خدمات إدارة الحالة. ومن المحتمل أن 
يكون عدد األطفال المحتاجين أعلى بكثير ألن هذه األنواع من الحاالت 

ال يجر اإلبالغ عنها كثيًرا بسبب األعراف المجتمعية وبسبب العدد 
المحدود من الموظفين المدربين، بما يف ذلك الشرطة. ويف الوقت 

الحايل يتعامل اختصاصيو الحاالت مع أعباء القضايا التي تزيد عن 60 
أو 100 مرة عن الحد األدىن من المعايير. وبالتايل هناك حاجة ملحة 
لتحسين جودة خدمات حماية الطفل للفتيات والفتيان المعرضين 

للخطر وزيادة قدرة إدارة الحالة على تقديم الدعم الفردي لألطفال بناًء 
على احتياجاتهم الخاصة. 

ويعيش ما يقرب من نصف السكان النازحين يف السودان يف مناطق 
ذات مخاطر بيئية عالية بما يف ذلك التصحر والفيضانات وتدهور 
التربة. وبوصفها وسائل للتكيف غالًبا ما ُتجبر األسر الفقيرة على 
إرسال أطفالها للعيش مع أقارب آخرين حيث غالًبا ما يتعرضون 
لخطر االستغالل، ويسحب آخرون أطفالهم من المدرسة للعمل 

يف المزرعة أو تربية الماشية. وهذا يحد من قدرتهم على تحسين 
صحتهم ويزيد من تعريضهم لألذى. وعلى سبيل المثال ُتجبر النساء 

والفتيات على المشي لمسافات طويلة بحًثا عن حطب الوقود والماء، 
مما يعرضهن لخطر االعتداء الجنسي أو االختطاف. والقيود التي 

تحد من حرية الالجئين يف التنقل وحقهم يف العمل تجبر الكثيرين 
على االنخراط يف آليات تكيف محفوفة بالمخاطر ويف االقتصاد غير 

الرسمي لتكملة المساعدات المحدودة التي يتلقونها يف معسكرات 
ومستوطنات الالجئين.

تصور االحتياجات 

من المرجح أن تظل احتياجات حماية الطفل مرتفعة يف عام 2022، 
مع الزيادة المتوقعة يف االحتياجات يف المناطق المتضررة من مناطق 

النزاع المحلية، مثل منطقة جبل مرة، وجنوب كردفان خالل أشهر 
المواسم الجدب عندما يكون هناك غالًبا زيادة يف العنف المحلي على 

إتاحة الوصول إىل الموارد والهجمات على المزارعين.

ومن المرجح أن تزداد احتياجات المراهقين، ال سيما يف المناطق 
شبه الحضرية والمناطق الحضرية، ومن أهم اهتمامات الشباب على 

الصعيد القومي ارتفاع تكاليف المعيشة، فضالً عن االفتقار إىل فرص 
العمل والخدمات األساسية. ويواجه بعض المراهقين األكثر عرضة 

للمخاطر أسوأ أشكال اإلساءة، مثل االغتصاب والقتل، لكنهم غالًبا ما 
يجبرون على العيش يف ظروف صعبة، وهو ما يضر بسالمتهم البدنية 
والعقلية أو يجبرون على اعتماد آليات تكيف غير قادرة على التأقلم 

للتغلب على الحرمان الهيكلي. والسودان لديه أيضا معدالت عالية من 
زواج األطفال وختان اإلناث.

كثر من 4.2 مليون طفل خارج المدرسة يف جميع أنحاء البالد  ويوجد أ
حيث يتأثر النظام التعليمي بشكل متقطع بالصدمات والمخاطر 

المختلفة. وكلما زاد عدد األطفال المحرومين من الحماية مثل الحماية 
المدرسية كلما زاد خطر التعرض لسوء المعاملة، واالستغالل، والعنف، 
واإلهمال. ومن المرجح أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لمعظم األطفال 

يف السودان طوال عام 2022.

الرصد

طوال عام 2022 سيستمر رصد احتياجات حماية الطفل من خالل 
النظم القائمة ويتضمن ذلك استخدام اداة رصد لتتبع األنشطة 

التي نفذت )عبر َمْن، ماذا، أين، متى، كيف( وآلية الرصد واإلبالغ 
المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، ونظام إدارة معلومات 

حماية الطفل وتحديد مجاالت الخدمات وتدقيق السالمة وتقارير 
رصد الحماية، أما يف سياق الالجئين فهناك قاعدة البيانات المسماة 
بروقرس )ProGress(. وسيجري تدريب جميع الشركاء على كيفية 

الرصد واإلبالغ عن: تنفيذ األنشطة، المواقع الجديدة المحددة، انتهاكات 
حقوق الطفل واالستجابات ذات الصلة. ونظراً لسرية المعلومات، فقد 

وافق الشركاء على بروتوكوالت حماية البيانات وتبادل المعلومات. 
وجنًبا إىل جنب مع قطاع الحماية، طور شركاء حماية الطفل أداة 

تتبع حوادث الحماية وآلية اإلنذار المبكر التي ستستخدم يف الواليات 
التي ال تعمل فيها آلية الرصد واإلبالغ المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة 

لحقوق الطفل ونظام إدارة معلومات حماية الطفل. كما سيقوم 
القطاع الفرعي لحماية الطفل بتعميم استخدام األدوات الرقمية 

لوكالة األمم المتحدة لرعاية الطفولة - اليونيسيف، وهي يو-ريبورت 
)U-REPORT( ورابيدبرو )RapidPro(، الستخدامهما يف الرصد 

الفوري وإشراك المجتمع المحلي مع األطفال والمراهقين. وستوفر 
هذه األدوات منصة للشركاء للتعامل مع السكان المتأثرين وتلقي 
المعلومات المستقاة على جودة الخدمات. بوصفه مشارك نشط 
يف مجموعة التنسيق المشتركة بين القطاعات، وسيضمن القطاع 

الفرعي لحماية الطفل تلبية احتياجات األطفال وتخفيف المخاطر من 
خالل الخدمات المتكاملة التي تقدمها قطاعات أخرى. وهي على وجه 

التحديد: التعليم المياه والصحة العامة والنظافة، والتغذية، والصحة، 
واألمن الغذايئ.
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3:5:3 

العنف القائم على النوع االجتماعي

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  49.2%  92.8% 2.7 مليون 

لمحة عامة

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي هاجًسا يهدد الحياة يف 
جميع أنحاء السودان، وقد تفاقم ذلك بسبب مجموعة من العوامل 

المتنوعة بما يف ذلك النزاع المسلح، االشتباكات بين المجتمعات، 
النزوح القسري، والكوارث المتكررة مثل الفيضانات.

ووفًقا ألول تقييم نوعي على مستوى الواليات للعنف القائم على 
النوع االجتماعي، "أصوات من السودان 2021"، ينتشر العنف 

كثر  الجسدي والجنسي داخل المنزل وخارجه، والعنف الجنسي أ
انتشاًرا يف المجتمعات الريفية والمتأثرة بالنزاعات بما يف ذلك 

معسكرات الالجئين. حيث ال يعتبر عنف الشريك الحميم جريمة 
وتشير القوانين مثل قانون األحوال الشخصية )لعام 1991( للحوادث 
التي تقع يف المنزل بأنها شؤون خاصة يلزم حلها داخل حدود األسرة، 

وبالتايل ال تميل النساء إىل اللجوء للقضاء.

وتشير نتائج "أصوات من السودان 2021" أيًضا إىل عدم توفر المرافق 
األساسية وعدم استتباب األمن الغذايئ وآليات التكيف السلبية، خاصة 

بسبب استمرار الظروف االقتصادية القاسية، التي تزيد من تفاقم 
المشكلة، بما يف ذلك لالجئين. مما يجبر النساء على تكييف سلوكهن 
لحماية أنفسهن من العنف، من خالل البقاء يف المنزل، وتجنب مواقع 

معينة وعدم السفر بمفردهن.

ويتأثر األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة بشكل غير متناسب 
بالعنف بما يف ذلك العنف الذي يرتكبه افراد األسرة كما يظل زواج 
األطفال سائدا بحسبانه آلية تكيف سلبية. علًما بأن إتاحة الوصول 

اىل الخدمات ما زالت ضعيفة بشكل خاص يف المناطق المتضررة من 
النزاع والمناطق المستضيفة لالجئين يف واليات جنوب وشمال دارفور، 

وغرب كردفان والنيل األبيض واألزرق وكذلك واليات شرق السودان. 
واستمرار استضافة الالجئين يف العديد من الواليات بما يف ذلك 

الخرطوم، حيث النساء والفتيات ما زلن يواجهن العديد من مخاطر 
الحماية مما يعرضهن للعنف القائم على النوع االجتماعي.

وتتأثر المراهقات والفتيات بشكل خاص بالزواج المبكر وغيره من 
الممارسات الضارة. ويوجد يف السودان أحد أعلى معدالت انتشار 

الممارسات السيئة عالمياً. فمن بين الفتيات اللوايت تتراوح أعمارهن 
بين 24-20 سنة، 60.2 يف المائة تزوجن ألول مرة أو ارتبطن قبل سن 

18 عاما، وتعرضت 87 يف المائة من النساء اللوايت تتراوح أعمارهن 
بين 49-15 عاما لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )وكالة األمم 

المتحدة لرعاية الطفولة – اليونيسيف، الطريقة المكانية البسيطة ألخذ 
العينات 2018(. 

ويتزامن موسم الزراعة مع هجرة الرعاة الرحل المسلحين من 
الشمال حيث يسجل ارتفاًعا يف الهجمات على النازحين، بما يف ذلك 
حاالت االغتصاب، والتوترات الناتجة عن النزاع على األراضي. وأفادت 
التقارير أيضا بوقوع أعمال عنف وتحرش جنسي يف إطار حملة قمع 
االحتجاجات، ال سيما يف الخرطوم وعواصم الواليات األخرى. وتتسم 
شدة احتياجات الحماية بأنها أمر بالغ األهمية يف 94 محلية يف 12 

والية يف السودان. 

السكان المتأثرين

هناك 2,940,750شخص محتاج للوقاية واالستجابة والحد من العنف 
القائم على النوع االجتماعي يف عام 2022 وبشكل رئيسي النساء 
والفتيات من المناطق المعرضة للنزاع والنزاعات بين المجتمعات 

واستضافة الالجئين والكوارث، مع وجود نسبة عالية من األسر 
المنخرطة يف آليات التأقلم السلبية. هذا ايضا يشمل 209,366 الجًئا 

ال يمكنهم الوصول ايل الخدمات األساسية لمحاربة العنف القائم على 
النوع االجتماعي. ووفًقا للتقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات 2021، 

النسبة المئوية من األسر التي بها نساء و / أو فتيات تجنبن مناطق 

العائدون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

350 ألف  1.3 مليون  1.1 مليون 
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يف موقعهن الحايل ألنهن شعرن بعدم األمان وصل إىل 43.6 يف المائة. 
هذه العوامل لها تأثير سلبي على الرفاهية ومستويات المعيشة 

للسكان المتأثرين، ألنها تمثل مخاطر على الحماية خاصة يف المناطق 
التي تجتمع فيها.

تتفاقم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي بين النازحين 
بسبب عدم كفاية اإلضاءة يف المعسكرات والمستوطنات، هنالك 

قصور يف الوصول إىل إمدادات الطاقة والمياه التي تقتضي من النساء 
والفتيات المشي لمسافات طويلة لجلب المياه وحطب الحريق، 

وتعرضهم للمضايقات والعنف. والخوف من العنف القائم على النوع 
االجتماعي. وله تأثير مضاعف على وسائل العيش وفرص البقاء على 

قيد الحياة للنساء والفتيات وتعريض الفئات األكثر عرضة للخطر 
للعنف المستمر. وقد تفاقمت نقاط الضعف بواسطة فيروس كورونا 

المستجد، إذ تستمر النساء والفتيات يف البقاء يف خطر متزايد من 
المضايقة واالستغالل واإلهمال وسوء المعاملة.

سياسات المعسكرات والقيود المفروضة على الحركة تجبر العديد 
من الالجئين وطالبي اللجوء إىل التهريب لتسهيل تحركاتهم الداخلية 

وما بعدها والتي غالبا ما تعرضهم لالتجار بالبشر ومخاطر الحماية 
الجسيمة، بما يف ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي. يساهم عدم 

استتباب األمن يف محليات العودة يف حدوث هذه الحاالت من العنف 
ضد العائدين، بما يف ذلك العنف الجنسي وعمليات االختطاف التي 

أججها النزاع على األرض.

نقص الوعي بالعنف المبني على النوع االجتماعي بين المجتمعات 
يجعل من الصعب ضمان الوقاية والتخفيف من وطأة العنف ووصول 

الناجين إىل القطاعات المتعددة ذات الصلة بالخدمات حيثما كانت 
متاحة. كما أن زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث يؤدي 
إىل عواقب صحية، مثل الحاالت العالية من الناسور البويل أو حاالت 

الحمل عالية الخطورة بين المراهقات.

إن الظروف االقتصادية الصعبة الحالية يف البالد قد تؤدي بالنساء 
والفتيات والفئات السكانية األكثر عرضة للخطر لمزيد من المخاطر. 
والوضع المايل للنساء والفتيات يجبرهن على العمل يف بيئات غير 

مواتية وغير آمنة تعرضهن للعنف. ومحدودية الوصول إىل فرص 
وسائل العيش لمواجهة الظروف االقتصادية الصعبة نتج عنها زيادة 
خطر االستغالل. وتفيد التقارير بتعرض النساء العامالت يف الوظائف 
غير الرسمية منخفضة األجر )بائعات الشاي، العامالت يف األسواق(، 

والنساء يف المعسكرات )نازحات، الجئات(، والعامالت يف المنازل، 
وذوي االحتياجات الخاصة، خاصة اإلعاقات العقلية أو الذهنية بشكل 

خاص للعنف الجنسي. والحساسية تجاه العنف الجنسي تعيق 
التقييم حول ممارسة الجنس من أجل البقاء كآلية تأقلم سلبية بين 

السكان األكثر عرضة للخطر وتعرضهم لمخاطر العنف القائم على 
النوع االجتماعي. 

كما تشير التقارير إىل وقوع حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي 
ضد الرجال والفتيان بما يف ذلك العنف الجنسي. 

تحليل االحتياجات اإلنسانية 

ليس لدى الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي فرص كافية 
للحصول على الخدمات وآليات اإلبالغ. وجودة الخدمات المتخصصة 

يف إنقاذ الحياة من العنف القائم على النوع االجتماعي، مثل 
التدبير العالجي السريري لالغتصاب، والدعم النفسي واالجتماعي، 

والمساعدات القانونية، والمنازل اآلمنة وإدارة الحالة وآليات اإلحالة ال 
كثر من 80 يف المائة من المحليات، وفًقا لعملية  تزال غير متوفرة، يف أ
تحديد مجاالت الخدمة التي أجراها القطاع الفرعي للعنف القائم على 

النوع االجتماعي مايو 2021. ويف حين أن عدد الشركاء المنفذين 
للتدخالت المتعلقة بالعنف المبني على النوع اآلخذ يف االزدياد ال تزال 

القيود المفروضة على إتاحة الوصول والتشغيل تشكل تحديات، 
وكذلك الفجوات يف القدرات، خاصة لتقديم الخدمات. وباإلضافة لذلك 

هناك حاجة إىل المزيد من تنسيق العمل حول العنف القائم على 
النوع االجتماعي للوقاية واالستجابة. 

وقد تفاقمت هذه الفجوة يف الخدمات بسبب النقص يف الموظفين 
المدربين وضعف مسار اإلحالة. وباإلضافة لذلك يمكن أن يواجه 

الناجون تحديات للوصول إىل الخدمات الصحية، بسبب وصمة العار، 
ونقص الوعي بأهمية الوصول يف الوقت المناسب إىل العناية السريرية 

لضحايا االغتصاب. وكذلك بعد المرافق الصحية. كما أن المسافات 
التي تفصل بين الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي 

والمرافق الصحية وأيضا نقص اإلحالة تشكل حواجًزا كبيرة أمام إتاحة 
الوصول إىل الرعاية الصحية الكافية مما يعرض الناجين للمخاطر 

واألضرار اإلضافية أثناء رحلتهم.

وهناك عدد قليل من المواقع التي بها شبكات حماية مجتمعية 
كز نسائية لتقديم خدمات عن العنف القائم على النوع  فاعلة ومرا
االجتماعي. وآليات الوقاية يف المجتمعات المحلية منخفضة، ومن 

األهمية بمكان تعزيز التدخالت المجتمعية. 

كز النسائية بوصفها مدخاًل للنساء والفتيات إىل الخدمات  وتعمل المرا
كز،  المتاحة، وخاصة اإلسعافات النفسية األولية المقدمة يف المرا

واإلحالة إىل المرافق الصحية و / أو الشرطة. وبالتايل متى ما ال تؤدي 
كز وظيفتها، فإن إتاحة الوصول لخدمات العنف القائم على  هذه المرا

النوع االجتماعي ستتأثر سلًبا.

ووصول الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي إىل العدالة 
منخفض جدا بسبب نقص الوعي بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي فيما يتعلق بالقانون / سبل العدالة، ونقص المساعدات 
القانونية، ونقص ضباط الشرطة اإلناث، وعدم ثقة المجتمع يف اآلليات 

القانونية الرسمية والتمييز. ولجأت بعض المجتمعات إىل آليات 
فض النزاع التقليدية. كما أن التداول المركزي للقضايا يف عواصم 

الواليات يؤثر على الناجين من خلفيات فقيرة بسبب تكاليف النقل 
والرسوم القانونية.

ال تزال تحديات جمع بيانات العنف القائم على النوع االجتماعي 
معضلة. وال يوجد لدى السودان حتى اآلن نظام إلدارة معلومات العنف 
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القائم على النوع االجتماعي وهناك نظام محدود يجري استخدامه 
إلدارة معلومات العنف القائم على النوع االجتماعي فقط يف مواقع 

مختارة يف أماكن الالجئين. حيث ال ينصح بنشر آلية جمع بيانات 
االنتشار المرتكز على السكان يف األزمات اإلنسانية الجارية.

التنسيق بين كل الواليات المتضررة يحتاج لتعزيز لضمان اتباع نهج 
متسق لتوصيل الخدمات.

تصور االحتياجات

بسبب األزمة التي طال أمدها، واستمرار تدفق الالجئين والكوارث 
المتكررة فإن االحتياجات الموضحة أعاله من غير المرجح أن 

تنخفض خالل العام. 

وهناك عدة عوامل محيطة تدعم االستنتاج التايل: )1( النزاعات الحالية 
يف بعض الواليات حيث ال تستطيع الحكومة توفير الحماية الكافية؛ )2( 
ال تزال إتاحة الوصول إىل الخدمات ضعيفة يف المناطق المتأثرة بالنزاع 

والمضيفة لالجئين والمناطق المعرضة للكوارث؛ )3( هناك مناطق 
معينة من السودان ال تزال تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة؛ 

)4( انخفض الوجود اإلنساين يف بعض المناطق بسبب عدم استتباب 
األمن والقيود اللوجستية )مثل تقييد إتاحة الوصول بسبب موسم 
األمطار / االتصال خاصة بالمواقع النائية والمحرومة من الخدمات( 

ومحدودية التمويل مما ترك فجوات كبيرة؛ )5( ال يزال الوضع 
االقتصادي المتردي يف السودان يساهم يف سوء األحوال المعيشية 

ومحدودية فرص االعتماد على الذات، مما يؤدي إىل زيادة مخاطر 
الحماية والممارسات االستغاللية. 

مع زيادة إمكانية الوصول إىل السكان المتضررين واستمرار فتح 
مساحة الحماية، من المرجح أن يرتفع الطلب على الخدمات. 

وستستغرق معالجة األسباب الجذرية للعنف القائم على النوع 
االجتماعي واألعراف االجتماعية السلبية وقًتا. ولكون االستجابة 

للعنف القائم على النوع االجتماعي هي استجابة متعددة القطاعات 
فإنها ستعتمد على القطاعات األخرى خاصة الصحة وسيادة القانون 

ووسائل العيش لتعمل، وبالتايل يظل التعميم أمًرا بالغ األهمية. 

الرصد

سيستمر رصد احتياجات العنف القائم على النوع االجتماعي طوال 
عام 2022 وسيستدل بها باستمرار يف االستجابة. 

سيجرى ذلك من خالل القطاع الفرعي ومجموعات العمل على 
مستوى الواليات، وشبكات الحماية المجتمعية والتقييمات 

السريعة متعددة القطاعات. وسيجري تحقيق ذلك أيًضا من خالل 
البيانات المتاحة من القطاعات األخرى والمؤشرات البديلة باإلضافة 

إىل التقييمات المستقلة للعنف القائم على النوع االجتماعي. 
كما تستمر الدعوة إلجراء تقييمات قائمة بذاتها للعنف القائم 

على النوع االجتماعي، وإذا نجحت، فسيكون من الممكن فهم 
االحتياجات بشكل أفضل. 

ستستخدم المعلومات التي يجري إنشاؤها من خالل الرصد وشبكات 
الحماية المجتمعية، وكذلك من خالل تحديد مجاالت خدمات القطاع 

الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي ورصد االستجابة من خالل 
أداة ورصد لتتبع االنشطة التي نفذت )عبر من وماذا؟ وأين ومتى(، 
بشكل منهجي لتحليل االحتياجات والفجوات واالتجاهات، ولتمكين 

تخطيط االستجابة القائمة على األدلة وبوصفها دعوة.
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األعمال المتعلقة باأللغام 

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 10%  55%  15% 2.5 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

أدى عدد من النزاعات طويلة األجل إىل التلوث باأللغام المضادة 
لألفراد والمضادة للدبابات وكذلك مخلفات الحروب من المتفجرات. 

ولدى جنوب كردفان أعلى سجالت التلوث باأللغام األرضية ومخلفات 
الحروب من المتفجرات تليها واليتي النيل األزرق وغرب كردفان، 

بينما واليات دارفور متأثرة بمخلفات الحروب من المتفجرات فقط. 
ووجود األلغام األرضية ومخلفات الحروب من المتفجرات تشكل 

تهديًدا مباشًرا بقتل وإصابة السكان المحليين مما يحد من وصولهم 
إىل مرافق دعم الحياة األساسية، ولألنشطة ووسائل العيش، وتمنع 

وصول المساعدات اإلنسانية للمجتمعات األكثر عرضة للخطر. التلوث 
من مخاطر المتفجرات التي تعيق االنتعاش المبكر وجهود التنمية. 

النازحون والعائدون والالجئون هم يف مخاطر بسبب محدودية 
المعلومات / الوعي حول تلوث األلغام األرضية المحلية أو مخلفات 

الحروب من المتفجرات داخل مناطق استيطانهم عقب اتفاقية جوبا 
للسالم ومفاوضات السالم الحالية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان 

– قطاع الشمال – فصيل الحلو. كما تزداد حركة األشخاص والبضائع 
مما يزيد من مخاطر التفاعل مع األلغام األرضية ومخلفات الحروب 
من المتفجرات، مما يعيق وصول المساعدات اإلنسانية. وقد تعهد 
السودان باالمتثال التفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد المعروفة 
باتفاقية أوتاوا إلزالة جميع األلغام األرضية المعروفة بحلول أبريل 
2023؛ ومع ذلك، فإن حكومة السودان تسعى إىل تمديد الموعد 

النهايئ للوفاء بااللتزامات اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد.

وال يزال التلوث بالذخائر المتفجرة )بما يف ذلك األلغام األرضية 
ومخلفات الحروب من المتفجرات( أحد الشواغل الرئيسية بالنسبة 

لما يقدر بنحو 2.5 مليون من الرجال والنساء واألطفال المتأثرين 
يف السودان. وحتى اآلن جرى تسجيل 2,441 ضحية نتيجة لأللغام 
األرضية وفقاً لنظام إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام أو 

حوادث مخلفات الحروب من المتفجرات، بما يف ذلك 1,808 شخص 

أصيبوا و633 قتيال. وخالل عام 2021 وحتى اآلن، كان الفتيان 
والفتيات يمثلون 68 يف المائة من الضحايا المتأثرين باأللغام األرضية 

كبر عدد من  ومخلفات الحروب من المتفجرات. وقد جرى تسجيل أ
الضحايا يف عام 2021 يف دارفور. والتلوث بالذخائر المتفجرة أيضا يحد 

من الوصول إىل الغذاء ووسائل العيش واألسواق، طالما ال يستطيع 
األشخاص االنخراط بشكل كامل يف الزراعة وأنشطة الرعي. كما 

يتعرض األشخاص للخطر عند جلب الماء أو جمع حطب الحريق. 
عالوة على ذلك، فإن اآلثار من الذخائر المتفجرة تعيق التعاف المبكر 

وأنشطة تنمية المجتمعات. والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة غير 
كاٍف لحجم االحتياجات، بناء القدرة على الصمود وتكيف السلوك 

اآلمن ضروري لسالمة المجتمعات والرفاهية. 

وحتى الربع الثالث من عام 2021، سجل برنامج مكافحة األلغام يف 
السودان 4,767 منطقة خطرة، و264 منطقة مسجله حديًثا يف عام 

كثر من 136 كيلومتًرا  2021. وما ال يقل عن 4,428 منطقة - تغطي أ
مربًعا من األرض – جرى رفع الحظر عنها وتسليمها إىل المجتمعات 

لالستخدام اإلنتاجي، بما يف ذلك 52 كيلو متر مربع يف عام 2021. 
وهناك حوايل 136 كيلومتر مربع من األراضي يف 339 موقعا يف جميع 

أنحاء السودان تأكد تلوثها باأللغام األرضية / مخلفات الحروب من 
المتفجرات. ومع ذلك فإن المستوى الفعلي للتلوث غير معروف 

تماًما بعد بسبب عدم إتاحة الوصول وتقييد الحركة.

ووفقا لتحليل الشدة يف وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية، 
أفيد بأن 28 منطقة قد تأثرت باأللغام األرضية/ مخلفات الحرب من 

المتفجرات، منها 12 منطقة مصنفة على أنها شديدة التأثر أو شديدة 
التأثر. تؤثر األلغام األرضية/ مخلفات الحرب من المتفجرات على 

كثر من 1.7 مليون شخص، وال سيما النازحون  حياة ووسائل العيش أ
العائدين والرعاة والبدو. ويف حين جرى فتح 38,354 كم من الطرق 

منذ عام 2002، ال تزال هناك مئات الكيلومترات من الطرق المشتبه 
يف تلوثها باأللغام األرضية/ مخلفات الحرب من المتفجرات التي تمنع 

العائدون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

289 ألف  1.7 مليون  500 ألف 
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الوصول إىل الخدمات أو األنشطة االجتماعية واالقتصادية أو تقديم 
الخدمات اإلنسانية.

وال تزال األلغام األرضية ومخلفات الحروب من المتفجرات تؤثر على 
سالمة ومعيشة النازحين والعائدين والمجتمعات المحلية، فضال عن 

كثر من 2.5 مليون  سالمة العاملين يف المجال اإلنساين. ويتعرض أ
شخص يف 339 منطقة خطرة )تغطي حوايل 136 كيلومترا مربعا 

من األراضي( لخطر األلغام األرضية وتلوث مخلفات الحروب من 
المتفجرات الخطرة يف واليات النيل األزرق، وجنوب كردفان ،وغرب 

كردفان ،ودارفور. وحتى عام 2021، سجل ما مجموعه 2,441 ضحية 
من ضحايا األعمال المتعلقة باأللغام يف نظام الرصد الدويل، ويمثل 
األطفال 38 يف المائة، وتمثل الضحايا اإلناث 10 يف المائة من هذا 

المجموع. ومع ذلك، فإن األعداد الفعلية لضحايا األلغام غير معروفة 
تماًما حتى اآلن.

تصور لالحتياجات

ال تتاح لضحايا األلغام األرضية ومخلفات الحروب من المتفجرات 
سوى فرص محدودة للحصول على الخدمات المتخصصة، مثل إعادة 

التأهيل والدعم النفسي االجتماعي، فضال عن حزم إعادة الدمج، بما يف 
ذلك األنشطة المدرة للدخل.

ويظل التدخل يف مجال التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة من األنشطة 
ذات األولوية العليا العتماد وضمان السلوك اآلمن بين السكان 

المتأثرين بالنزاع داخل المناطق الملوثة.

وبالنظر إىل التسوية السلمية، لوحظت زيادة يف حركة األشخاص 
عبر المواقع المتضررة من األلغام األرضية/ مخلفات الحروب من 

المتفجرات. وعلى هذا النحو، هناك حاجة ملحة للتدخل يف رفع الحظر 
عن األراضي، فضال عن التحقق من الطرق وإزالة األلغام إلتاحة وصول 

المعونة اإلنسانية.

الرصد

إن رصد أنشطة اإلجراءات المتعلقة باأللغام وعملياتها ونواتجها وأثرها 
عنصر جوهري وأساسي لإلجراءات المتعلقة باأللغام. وسيرصد تقديم 

خدمات اإلجراءات المتعلقة باأللغام إىل السكان المتأثرين باأللغام خالل 
عام 2022 استنادا إىل متطلبات المعايير القومية لإلجراءات المتعلقة 

باأللغام يف السودان 07.03 والمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة 
باأللغام 07.40. ويحكم النظام القومي لإلجراءات المتعلقة باأللغام 

07.03، الذي وضع استنادا إىل متطلبات دائرة إدارة األلغام، رصد 
جميع أنشطة اإلجراءات المتعلقة باأللغام، بما يف ذلك تنفيذ التخطيط، 

ونواتج خدمات اإلجراءات المتعلقة باأللغام وأثرها. وجميع الشركاء 
المنفذين لإلجراءات المتعلقة باأللغام مسؤولون عن إجراء رصد داخلي 
ألنشطتهم وخدماتهم، ويخضعون لعملية رصد خارجية شاملة تضطلع 

بها الهيئة القومية لإلجراءات المتعلقة باأللغام أو المركز القومي 
لإلجراءات المتعلقة باأللغام بالتشاور الوثيق والدعم التقني المقدم 

كز  من دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام. كما ستقوم مرا
تنسيق األعمال المتعلقة باأللغام على المستوى المجتمعي بدور 

كبير يف رصد أثر الذخائر المتفجرة من خالل تقديم تقارير منتظمة إىل 
المكاتب الفرعية لإلجراءات المتعلقة باأللغام و/أو المكاتب الرئيسية 
وغيرها من النقاط المشتركة. وسيستخدم الشركاء المنفذون، اللجنة 

القومية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، األشكال القياسية للهيئة. التقاط 
وتسجيل وتحليل بيانات الرصد التخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية يف 

الوقت المناسب والتحسين المستمر. كما سيشارك أصحاب المصلحة 
يف اإلجراءات المتعلقة باأللغام، بما يف ذلك وكاالت األمم المتحدة 

والمنظمات غير الحكومية، يف رصد اإلجراءات المتعلقة باأللغام. وقد 
استخدمت مؤخرا أداة تتبع الحوادث لحماية المدنيين ورصد تأثير 
األجسام المنفجرة على المجتمعات المحلية والسكان المحليين، 

وستظل هذه األداة مفيدة يف عام 2022.
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المآوي والمواد غير الغذائية

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  58%  51% 2.7 مليون 
العائدون الالجئون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

445 ألف  353 ألف  1.5 مليون  395 ألف 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

يعاين السودان من تدهور يف الحالة االقتصادية واألمنية ويتضح ذلك 
من تصاعد العنف الناجم عن االشتباكات بين المجتمعات، واالقتتال 
الداخلي بين مختلف العناصر العسكرية، وتزايد اإلجرام، وتفاقم ذلك 
بفيروس كورونا المستجد 19. ويف ظل هذه الخلفية، من المتوقع أن 

تزداد احتياجات المآوي والمواد غير الغذائية يف عام 2022.

كثر من 430,000 شخص  كتوبر 2021، نزح أ ويف المدة من يناير إىل أ
حديًثا بسبب النزاع بين المجتمعات والهجمات المسلحة التي 

وقعت أساًسا يف واليات دارفور الخمس، ولكن أيضا يف واليتي غرب 
وجنوب كردفان. ويف الوقت نفسه، وألول مرة منذ عقد من الزمن، 

تمكن المجتمع اإلنساين من الوصول إىل المجتمعات المحلية التي 
تعرضت للنزاع يف واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق حيث يقدر أن 
800,000 شخص بحاجة إىل اإلغاثة بعد سنوات من العزلة.وال تزال 
األمطار الغزيرة والفيضانات تؤثر على المجتمعات المحلية يف جميع 
أنحاء السودان، حيث تضرر ما يقرب من 15,000 منزل ودمر 5,500 
منزل حتى 9 سبتمبر 2021. وباإلضافة إىل تدمير الممتلكات، دمرت 

الفيضانات البنية التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية.

وال تزال احتياجات الالجئين من المآوي والمواد غير الغذائية كبيرة، ال 
سيما بالنسبة ألولئك الذين يعيشون يف معسكرات يف شرق السودان 

وواليتي النيل األبيض وشرق دارفور مع تدفق مستمر من الوافدين 
الجدد من إثيوبيا )17,408( وجمهورية جنوب السودان )57,899( 

حتى 31 يوليو.

وتسود أنماط اإليواء المؤقتة الطارئة يف حين ال يزال االزدحام 
واالكتظاظ يشكالن مصدر قلق بالغ يف المعسكرات والمستوطنات 

التي تستضيف السكان النازحين. وأبلغ نحو 68 يف المائة من األسر 
النازحة عن تضرر المالجئ التي يعاين 59 يف المائة منها من مشاكل 

يف السقف و19 يف المائة لديهم مشاكل يف الجدران، و13 يف المائة 
يبلغون عن أضرار هيكلية جسيمة. وتشمل احتياجات المواد غير 

الغذائية التي حددتها األسر المصابيح الشمسية والناموسيات )61 يف 
المائة(، ومجموعات المطبخ وأوعية المياه البالستيكية )30 يف المائة(، 

واألسرة أو حصر النوم )23 يف المائة(.

وثمة حاجة إىل نهج قائم على المناطق وإقامة روابط أوثق بين تدخالت 
المأوى واالستيطان وتدخالت القطاعات األخرى لضمان الحصول على 
الخدمات األساسية والحد من آليات التكيف السلبية مثل بيع المعونة 
والمواد غير الغذائية لدفع الرسوم المدرسية والخدمات الطبية والغذاء 

والماء، وما إىل ذلك.

السكان المتأثرون

ينزح مئات اآلالف من األشخاص كل عام يف السودان بسبب العوامل 
البيئية واالقتصادية المتعددة المرتبطة بالنزاع، وبالتايل يجب على 

قطاع المآوي والمواد غير الغذائية االستجابة لالحتياجات المتنافسة 
للنازحين والالجئين والعائدين والسكان المعرضين للخطر. إن توفير 

المآوي ومساعدات والمواد غير الغذائية بوصفها مؤثرات على 
االستقرار تسمح للسكان النازحين بالتعايف بتوفير وسائل السالمة 
والحماية من العناصر والمخاطر الصحية وغيرها من العوامل التي 

يمكن أن تزيد من تعرضهم للمخاطر.

وتشمل الفئات األكثر عرضة للمخاطر الرئيسية النساء واألطفال )وال 
سيما الحوامل والمرضعات، واألسر التي ترأسها اإلناث واألطفال، 

والقصر غير المصحوبين بذويهم(، وكبار السن )وال سيما أولئك غير 
المتزوجين، واألطفال الذين يرعون أنفسهم أو غير القادرين على رعاية 

ذواتهم(، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو الحاالت الطبية 
الخطيرة، واألشخاص المعرضين للخطر أو الباقين على قيد الحياة من 

العنف القائم على النوع االجتماعي.
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وينبغي تصميم المستوطنات بحيث تتيح الوصول اآلمن والسهل 
إىل المالجئ والخدمات األساسية، وتلبية االحتياجات المحددة لجميع 

الفئات األكثر عرضة للمخاطر، والحصول على رؤية جيدة وإضاءة جيدة 
لضمان األمن الكايف ليال. وينبغي أن توجه االعتبارات الخاصة بالنوع 

االجتماعي تصميم المآوي أيضا، مع وجود أقسام وأقفال أبواب لحماية 
النساء والفتيات على نحو أفضل. كما ينبغي اتخاذ تدابير إضافية 

مثل المنح النقدية لعنصر العمل أو الهياكل المجتمعية )التطوعية( 
للوصول إىل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرهم 

ممن ال يستطيعون بناء مواقع اإليواء الخاصة بهم أو الوصول إىل 
مواقع التوزيع للحصول على المساعدات. وينبغي بذل جميع الجهود 
لتأمين السكن اآلمن لألطفال غير المصحوبين واألشخاص المعرضين 

للخطر أو الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي.

وهناك حاجة إىل حلول دائمة للحد من تعرض العائدين والسكان يف 
حاالت النزوح المطولة للمخاطر. وتشمل هذه الحلول الدائمة الدعوة 

إىل التكامل المحلي وتوفير الخدمات األساسية، فضال عن توفير أنماط 
دائمة للمآوي تعتمد على المواد والعمالة المتاحة محلًيا والمستدامة 

الموارد لصالح االقتصاد والبيئة. وينبغي إيالء اهتمام خاص لقضايا 
اإلسكان واألراضي والممتلكات، مثل استخدام األراضي المتنازع عليه 

وإدارة الموارد الطبيعية، ألنها غالًبا ما تكون عائًقا أمام الوصول إىل 
حلول دائمة وتكون بمثابة مسببات للنزاع وللنزوح المحليين.

تصور لالحتياجات

كثر إذا  ومن المرجح أن تزداد احتياجات المآوي والمواد غير الغذائية أ
تصاعد العنف يف دارفور. وباإلضافة إىل ذلك، من المرجح أن يؤدي تغير 

المناخ إىل أنماط جديدة من النزوح مع احتمال أن تجبر الفيضانات 
انتقال األشخاص إىل مناطق جديدة. يف حين أن الوضع اإلنساين يزداد 

سوءا يف البلدان المجاورة، مثل إثيوبيا وجمهورية جنوب السودان على 
وجه الخصوص، فمن المتوقع حدوث المزيد من الحركة عبر الحدود. 

ويف غضون ذلك، يواجه العائدون والمجتمعات المحلية يف حاالت 
النزوح المطول العديد من العقبات - قضايا السكن المعقد واألراضي 

وحقوق الملكية - إليجاد حلول دائمة. لذلك ال تزال هناك حاجة إىل 
التجديد الدوري للمساعدات الطارئة. وقد تؤدي األزمة االجتماعية 

واالقتصادية إىل نزوح إضايف مع انتقال األشخاص إىل مواقع على أمل 
الحصول على الخدمات المقدمة لمعسكرات ومستوطنات النازحين/ 

الالجئين القائمة. وأخيًرا قد تؤدي األزمة االقتصادية إىل تفاقم أثر النزاع 
والفيضانات وقد يحتاج القطاع إىل زيادة عدد المستفيدين ألن فقدان 

األشخاص  للقوة الشرائية يقلل من قدرتهم على التأقلم والتكيف.

العوامل المرتبطةذوي االحتياجات
النزاعات والكوارث الطبيعية2.7 مليونيونيو  262021

النزاعات والكوارث الطبيعية2.9 مليونديسمبر 2021

النزاعات والكوارث الطبيعية3.1 مليونيونيو 2022

النزاعات والكوارث الطبيعية3.3 مليونديسمبر 2022

الرصد

سيعطي قطاع المآوي والمواد غير الغذائية األولوية لتعزيز التقييمات 
القطاعية ورصد التقدم المحرز لضمان الوصول إىل أحدث المعلومات 

األساسية وإعالم التدخالت القطاعية مع ضمان المساءلة تجاه السكان 
المتأثرين بالتنسيق مع المجتمعات المحلية والنظراء الحكوميين 

وشركاء القطاع.

يعتمد القطاع على بيانات من تقييمات القطاعات المشتركة وبيانات 
تسجيل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومصفوفة تتبع 

التنقل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وشركاء األسئلة األربعة]أداة 
رصد لتتبع األنشطة التي نفذت )ماذا، وأين، وعبر من، ومتى([ وتتبع 

مصفوفات المآوي والمواد غير الغذائية إلجراء تحليل االتجاهات 
واالستهداف مع مراعاة معايير التعرض للمخاطر التي وضعت 
من أجل أغراض تحديد األولويات. أدوات الرصد القطاعي مثل 

رصد ما بعد التوزيع قائمة بالفعل لقياس فعالية ومالءمة المآوي 
و تدخالت المواد غير الغذائية، وكفاءة منهجية التوزيع ومخاطر 

الحماية المحتملة المرتبطة بها. ثم يأيت استخدام نتائج رصد ما بعد 
التوزيع إلبالغ القطاعات المستقبلية وضبط االستجابة وفًقا لذلك. 

26 بناًء على تصنيف منظمة الصحة العالمية لسوء التغذية الحاد الشامل.
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3:7 

المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية

األطفال  ذوي االحتياجات الخاصة النساء األشخاص المحتاجون

 15%  48%  26% 12.1 مليون* 
العائدون الالجئون  النازحون   السكان األكثر عرضة للمخاطر

898 ألف  1.1 مليون  2.6 مليون  7.8 مليون 

تحليل االحتياجات اإلنسانية

ستستمر األزمة يف السودان يف التسبب يف تفاقم احتياجات المياه 
والنظافة والمرافق الصحية لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر. وتتمثل 

العناصر المسببة الرئيسية لهذه االحتياجات يف تدهور االقتصاد، والنزاع، 
وعدم استتباب األمن الغذايئ، وسوء التغذية، والفيضانات، واألمراض 
بما يف ذلك فيروس كورونا المستجد. وال يحصل حوايل 27 يف المائة 
من سكان السودان )حوايل 11 مليون نسمة( على المياه األساسية 

بالمنازل27. ومن بين هؤالء الـ 11 مليون، يضطر 17 يف المائة منهم إىل 
جلب المياه السطحية والمياه من مصادر غير محمية. ويعتمد السكان 

كات بين القطاعين العام والخاص  على الدعم الحكومي والشرا
والمساعدات اإلنسانية لتشغيل مرافق المياه الخاصة بهم وصيانتها 

وإعادة تأهيلها وبنائها. ذلك باإلضافة إىل تدهور الوضع االقتصادي، 
وانخفاض مخصصات الميزانية من قبل الحكومة القومية / الوالئية، 
وزيادة تكاليف الوقود وانخفاض/عدم كفاية اإليرادات المتحصلة قد 
أثرت مجتمعة على صيانة المياه الموجودة البنية التحتية / المرافق 

وفًقا للتقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات لعام 2021 الذي يقدر أن 
حوايل 25 يف المائة من مصادر المياه ليست عاملة. وعالوة على ذلك، 

أورد 25 يف المائة من السكان أن كمية المياه المبلغ عنها ليست كافية 
لتلبية االحتياجات األساسية. وأفاد 50 يف المائة من السكان بأن جلب 
كثر من 50 دقيقة والذي تساهم فيه الفتيات  المياه يستغرق حوايل أ

والنساء بشكل خاص. كما أن حوايل 54 يف المائة من المدارس28 
ونصف المرافق الصحية ال تتوفر فيها خدمات المياه األساسية. و70 
يف المائة من السكان )حوايل 33.5 مليون شخص( ال يحصلون على 
خدمات المرافق الصحية األساسية29.  ومن بين هؤالء 33 يف المائة 

منهم يتبرزون يف العراء، و30 يف المائة يستخدمون مرافق صحية غير 
محسنة، وسبعة يف المائة يحصلون على مرافق صحية محدودة30. وما 
يقرب من 63 يف المائة من أسر الالجئين تمارس التغوط يف العراء. يف 
حين أن 49 يف المائة من المدارس القائمة ليس لديها مرافق صحية31 

محسنة  . وفقط 14.26يف المائة32 من األسر يمكنهم الحصول على 
مرفق غسل اليدين33 مع الصابون والماء. كما أظهر التقييم المتعدد 

القطاعات لالحتياجات لعام 2021 أيضا نفس الوضع. 

العواقب اإلنسانية: انخفاض االستثمارات يف القطاع، وحاالت الطوارئ 
المتكررة، والجديدة والمستمرة النزاعات / النزوح تحد من التحسينات 

طويلة األجل، وعدم كفاية الترتيبات المؤسسية ومحدودية قدرات 
أصحاب المصلحة يف القطاع هي األخرى التحديات التي تزيد من عبء 

العمل اإلنساين. وال تزال المرافق الصحية تحظى بأولوية منخفضة 
سياسًيا وقومًيا ويف الميزانية. سوء ملكية المجتمع المحلي والوعي 

)المعرفة والمواقف والممارسات( يجعل من الصعب تحقيق أهداف 
المرافق الصحية القومية والنظافة خاصة عندما يتعلق األمر بهذه 
المرافق يف المباين أو المنازل. فجوات البيانات تعيق أيضا تحديد 

أولويات الموارد.

وما مجموعه 12.1 مليون شخص، بما يف ذلك الالجئين، هم يف حاجة 
إىل مساعدات المياه والصحة العامة والنظافة. هؤالء السكان يف خطر 

اإلصابة بعدد متزايد من أمراض المياه والمرافق الصحية مثل اإلسهال 
المايئ الحاد، والكوليرا واإلسهال والدوسنتاريا والتهاب الكبد الوبايئ 

والتيفويد، التهابات الجهاز التنفسي الحادة وشلل األطفال وسوء 

* 11 مليون، 1.1 مليون الجئ

27 من مصدر مياه محسن مع وقت جلب ال يزيد عن 30 دقيقة للرحلة ذهابا وإيابا بما يف ذلك الوقوف يف الصفوف. وفًقا للتحليل المنقح للطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات لعام 2020.
28 تقرير المياه والصحة العامة والنظافة لعام 2019 يف التقييم المدرسي القومي.

29 مرفق صحي محسن غير مشترك مع أسر أخرى.
30 مرفق صرف صحي محسن تشترك فيه أسر أخرى.

31 تقرير المياه والصحة العامة والنظافة 2019 يف التقييم المدرسي القومي.
32 الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات لعام 2018 )اا(.

33 تظهر األبحاث الحالية أن األشخاص الذين يمكنهم الوصول إىل مرفق غسل اليدين هم من األرجح من يغسلون أيديهم وبالتايل جرى اعتماده بوصفه مؤشًرا عالمًيا.
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التغذية. ويرتبط فيروس كورونا المستجد أيضا بتردي مرافق غسل 
اليدين بالماء والصابون. وكل هذه األمراض تساهم يف الفقر المدقع يف 
البالد. والسودان يتأثر بالفيضانات الموسمية التي تلحق الضرر باآلالف 

من المرافق الصحية وغمرت المياه مصادر المياه، مما يهدد تفشي 
كثرها شيوعا هي حمى الضنك  ناقالت األمراض- األمراض المنقولة، وأ

وحمى الوادي المتصدع وحمى الشيكونغونيا. وكل هذه األمراض بما 
يف ذلك المالريا ترتبط بفقر الصحة البيئية والمرافق الصحية، وتساهم 

يف ارتفاع معدل الوفيات.

السكان المتأثرون

شدة نتيجةالنظافةالمرافق الصحيةالماءالمقياس

%79,579143,44563,86680كاريث )5(

%118,109192,51774,40863أقصى )4(

%210,717314,385103,66849شديد )3(

%451,386567,513116,12726مجهد )2(

%1,670,174238,42617الحد األدىن )1(

األطفال والنساء هم األكثر تأثرا. واإلسهال يقتل واحد من كل 10 
أطفال. ومليوين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد - 50 يف المائة 

منها مرتبط باإلسهال المتكرر أو اإلصابات بالديدان المرتبطة بالعدوى 
من ظروف المياه والمرافق الصحية والنظافة السيئة. تظهر بيانات 

الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات أن 14.26 يف المائة من 
مقدمي الرعاية يفتقرون إىل ممارسات غسيل اليدين والنظافة. 

معظم األطفال ال يدركون مسببات األمراض التي يحملونها يف أيديهم 
لذا هناك الحاجة المستمرة لتعزيز غسل اليدين بالمياه والصابون 
يف جميع االجهزة المجتمعية والمؤسسية. ويف المقام األول النساء 

والفتيات يجلبن الماء لألسر من مصادر المياه البعيدة. يف القيام بذلك، 
كثر عرضة للعنف القائم على النوع االجتماعي. وعدم الفصل  هم أ
بين النوعين االجتماعيين يف مرافق المراحيض والمرافق الصحية 

غير المهين وغير المضاءة وغير اآلمن تشكل خطرا إضافيا من العنف 
القائم على النوع االجتماعي للفتيات ونساء. وإدارة النظافة من 

الحيض يف كثير من األحيان ال تنال األولوية، مما يؤثر سلبا على حضور 
الفتيات وااللتحاق بالمدارس.

السودان لديه 3.03 مليون نازح، و969,000 عائد، و 9.7مليون من 
السكان األكثر عرضة للمخاطر/المضيفين اآلخرين عبر مناطق مختلفة 

يف البالد. وهناك أيضا من أصل 1.16 مليون الجئ 783,000 منهم 
من جمهورية جنوب السودان بما يف ذلك الالجئين اإلثيوبيين. هؤالء 
الالجئين لم يكن متاًحا لهم الوصول أو ال يستطيعون الدفع مقابل 

الحصول على خدمات المياه والمرافق الصحية األساسية بسبب 
الفقر المدقع ويحتاجون إىل الدعم اإلنساين. ويوجد معظم الالجئين 

يف واليات الخرطوم، والنيل األبيض، والنيل األزرق، والقضارف، وكسال، 

وشمال دارفور، وجنوب دارفور، وشرق دارفور، وغرب كردفان، وجنوب 
كردفان بينما النازحون هم يف واليات دارفور، وواليات كردفان، والنيل 
األزرق. وهناك 19 محلية حيث جميع مكونات المياه والصحة العامة 
والنظافة يف حالة شدة من الفئة الكارثية، و103 من المحليات حيث 
كل مكونات المياه والصحة العامة والنظافة يف الفئة القصوى، و48 

محلية توجد فيها جميع مكونات المياه والمرافق والنظافة الصحية يف 
فئة الشديدة. ووضع النظافة يف 134 محلية أخرى يف مستويات كارثية. 

والمرافق الصحية يف 93 محلية يف مستويات كارثية. يف 11 محلية 
وضع المياه يف مستويات كارثية.

األشخاص األكثر عرضة للمخاطر من ذوي االحتياجات الخاصة بما 
يف ذلك األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والناجون 
من العنف القائم على النوع االجتماعي، واألسر التي ترأسها نساء، 

والمسنون، واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الذين لديهم مخاوف 
صحية، هم يف حاجة إىل خدمات المياه والمرافق والنظافة الصحية. 

هذه المجموعة السكانية يف كثير من األحيان لديها اليات تكيف أقل 
للتخفيف من المخاطر المتعددة التي يواجهونها وغالًبا ما يالقون 

حواجز إضافية لتلبية احتياجاتهم األساسية والوصول اىل حقوقهم. 
وحسب التقديرات العالمية 15 يف المائة من مجموع السكان يعيشون 

مع احتياج جسدي خاص تفاقم بسبب تدهور االقتصاد وعدم وجود 
شبكات الدعم االجتماعي ونقص يف الكوادر الصحية المتخصصة.

تصور االحتياجات

تشير التقديرات إىل أن ربع األسر يف السودان ال يستطيعون الحصول 
على الماء والصابون. ويمكن لنهج مثل المال مقابل الصابون وصناعة 

الصابون وتصنيع مرافق غسل اليدين البسيطة أن تعزز من غسل 
اليدين وتقليل العبء اللوجستي لنقل الصابون. وهناك أيضا 4.3 

مليون شخص بحاجة ماسة إىل خدمات المياه األساسية، و8.4 مليون 
شخص يحتاجون لخدمات مرافق صحية محدودة / محسنة. ووفًقا 

لخطة الطوارئ الصحية القومية للمخاطر المتعددة لعام 2021 هناك 
كثر  3.1 مليون شخص معرضون لخطر األمراض المنقولة بالمياه، وأ
من 11 مليون شخص يقيمون يف المناطق المعرضة لخطر اإلصابة 

باألمراض المنقولة بالنواقل، تحديدا المالريا، كما يشهد السودان 
نزاعات جديدة /عمليات نزوح جديدة كل عام. يف عام 2021 وحده كان 
هناك 400,000 شخص من النازحين الجدد المحليين. وهنالك حاجة 
ماسة اىل فهم حساسية النزاع حول هذه المناطق المستهدفة وتعزيز 
االجراءات المناسبة. وال بد من تعزيز النهج الشامل جنبا اىل جنب مع 

المساءلة تجاه االشخاص المتأثرين.

وتتعرض مرافق المياه والصحة العامة والنظافة الحالية للضغط بسبب 
زيادة عدد السكان، وضعف االقتصاد، وانخفاض اإليرادات، والبنية 
التحتية القديمة أو غير الصالحة الستخدام مرافق المياه والصحة 

العامة والنظافة، واحتياجا ت مرافق المياه والصحة العامة والنظافة 
المتعلقة بفيروس كرونا المستجد التي تتضمن لوازم وخدمات المياه 

والصحة العامة والنظافة والوقاية من العدوى ومكافحتها. ما لم 
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تتم معالجة العوامل والعناصر المسببة األساسية، سيستمر عدد 
األشخاص المحتاجين يف االزدياد عاًما بعد عام.

الرصد

قسم المياه والصحة العامة والنظافة سيعزز ويتابع التقدم المحقق 
من أداة رصد وتتبع األنشطة التي نفذت )من ينفذ، ماذا، أين، متى، 

كيف( تماشًيا مع المخرجات المقترحة وغيرها من المؤشرات. 
وسيستخدم الشركاء الذين سيقدمون احتياجات الالجئين التقرير 
الشهري لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين واستطالعات 

المعرفة واالتجاه والممارسة السنوية المشتركة لمتابعة التقدم 
ومشاركة المعلومات مع الالجئين يف المعسكرات. وباإلضافة لذلك، 

وبالتعاون مع قطاع المياه والصحة العامة والنظافة طبق قطاع المياه 
والصحة العامة والنظافة نهج جديد لتصنيف شدة المياه والصحة 

العامة والنظافة يف الربع األخير من سنة 2021. هذه االداة الشاملة 
للمياه والصحة العامة والنظافة تعادل التصنيف المتكامل لمراحل 

األمن الغذايئ. وسيكون هناك استطالعات وتقييمات أخرى ستجرى 
يف عام 2022. وسيستمر قطاع المياه والصحة العامة والنظافة يف 

العمل مع قطاعات الصحة والتغذية، والحماية وغيرها من القطاعات 
لرصد النتائج المتعلقة بالمياه والصحة العامة والنظافة واتخاذ اجراءات 
متكاملة لحل المخاطر الشائعة والمهددات. وسيقوم هذا القطاع بجمع 

بيانات مصنفة حسب النوع االجتماعي يف تقاريره.

االشخاص المحتاجين 

)باستثناء الالجئين( 
العوامل المؤثرةكاريثالحد األقصىخطير إجهادالحد األدىن

المجموعات 
األكثر عرضة للخطر

النزاع، النزوح، الفيضانات، 278.2 ألف2.63 مليون5.03 مليون--7.9 مليونيونيو 2021 23
انتشار األمراض.

النازحون، العائدون 
و السكان 

االكثر عرضة للخطر

النزاع، النزوح، الفيضانات، 1.8 مليون4.6 مليون2.7 مليون1.9 مليون-9.1 مليونديسمبر 2021 
انتشار األمراض

النازحون، العائدون 
و السكان 

األكثر عرضة للخطر
النزاع، النزوح، الفيضانات، 861 ألف6.5 مليون3.35 مليون300 ألف-11.1 مليونيونيو 2022 24

انتشار األمراض
النازحون، العائدون 

و السكان  
االكثر عرضة للخطر
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 الجزء الرابع: 

المرفقات 

أبو جابرا/ والية شمال دارفور

الجئة من جمهورية جنوب السودان تتلقى الصابون لعائلتها من مفوضية األمم المتحدة 
لشئون الالجئين. تصوير: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤن اإلنسانية )أوتشا(
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 4.1 

المنهجية وإطار التحليل المشترك بين القطاعات

المعلومات األساسية

التحليل والمنهجية المستخدمة إلصدار وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات 
اإلنسانية يف السودان لعام 2022 بنيت على نهج 'دورة البرامج اإلنسانية 

المحسنة' التي بدأت يف2019. وأحد المكونات الرئيسية لهذا النهج هو 
إطار التحليل المشترك بين القطاعات التي مكنت من فهم مشترك 
للقضايا األساسية والسياق، والعناصر المسببة المحركة لالحتياجات 

اإلنسانية. وتقوم المنهجية وأطار التحليل المشترك بين القطاعات بإرشاد 
ودعم وتوجيه عمل الخبراء السودانيين المكلفين من قبل الفريق القطري 
للعمل اإلنساين إلعداد تحليل مشترك لالحتياجات بين القطاعات. ويحدد 

التحليل الروابط بين مختلف العناصر المسببة والعوامل األساسية 
والمساهمة والقطاعات والظروف اإلنسانية التي يجري النظر فيها وعرضها 

يف هذه اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية وسيجري استخدامها إلصدار 
خطة االستجابة اإلنسانية يف السودان للعام 2022. وقد ساهم يف هذا 

التحليل المشترك لالحتياجات خبراء القطاعات ومديرو المعلومات 
ومحللون ونظراء حكوميون إىل جانب فريق التنسيق المشترك بين 

القطاعات وصناع القرار.

قام المجتمع اإلنساين بتوجيهات الفريق القطري اإلنساين ودعم فريق 
عمل إدارة المعلومات تحت قيادة مجموعة التنسيق بين القطاعات قاموا 

بإكمال الخطوات التالية: 

تحديد نطاق التحليل واالتفاق على )المجموعات السكانية والمناطق 
الجغرافية والقطاعات المواضيعية( خالل شهري يوليو وأغسطس 2021. 

ويجري التحضير إلجراءات 2022 حيث سيعتمد الحساب المشترك 
بين القطاعات لألشخاص المحتاجين على حالتين إثنين هما: المهددة 
للحياة )قضايا الصحة البدنية والعقلية الحرجة( والمحافظة على الحياة 

فور برنقا/ والية غرب دارفور 

صبي يعمل يف أرض تديرها مجموعة من صغار المزارعين يف جزء من برنامج 
وسائل العيش واألمن الغذايئ. تصوير: األمم المتحدة
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)مستويات المعيشة الحرجة( بما يتماشى مع التوجيه العالمي.  كانت 
القطاعات حرة يف تحديد المؤشرات والبيانات لظروف المرونة، ومع 

ذلك لم يجر استخدام حالة المرونة لحساب عدد األشخاص المحتاجين، 
بل فقط للتحليل. واعتبرت الحماية قضية شاملة وجامعة عند اختيار 

المؤشرات يف مختلف القطاعات.

وبالتوازي مع ذلك، أعد مكتب األمم المتحدة لتنسيق . 1
الشؤون اإلنسانية البيانات األساسية التي قسمت إىل قسمين 

وأتيحت للقطاعات: 

الملف اإلنساين - بيانات النازحين من مفوضية العون اإلنساين 	 
ومنظمة الهجرة الدولية؛ وبيانات الالجئين من مفوضية األمم المتحدة 
لشئون الالجئين؛ بيانات العائدين من منظمة الهجرة الدولية. وأخذت 

بيانات السكان األكثر عرضة للخطر بناء على مرحلة األزمة المرحلة 
الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ.

مجموعات البيانات المشتركة التي استخدمت من قبل جميع 	 
القطاعات مثل البيانات السكانية، توزيع النسب المئوية القومية 

لبيانات النوع االجتماعي والعمر وبيانات المخاطر )الفيضانات 
والمرض والنزاع( جرى توفير البيانات لجميع القطاعات.

جرت مناقشة اإلرشادات العالمية ووضعها يف سياقها لمنهجية . 2
األشخاص المحتاجين. وشملت العملية:

تحديد المؤشرات لكل قطاع - حدد كل قطاع المؤشرات التي تقع 	 
ضمن النتائج. وباستخدام إطار التحليل المشترك بين القطاعات 

بوصفه مرجًعا، واختيرت المؤشرات بناء على:

الصلة بالنتيجة،	 

توفر بيانات محدثة من مصادر موثوقة، وإعطاء األولوية 	 
للبيانات التي تغطي البالد كافة،

البيانات التي يجري تقسيمها حسب المحلية 	 
)المستوي اإلداري 2(

وأعقب ذلك التدقيق يف المؤشرات من قبل مجموعة التنسيق بين 	 
القطاعات، والتي ركزت على إزالة التكرارات، مع تحديد مؤشرات 

تكاملية متعددة القطاعات والتأكد من أن المؤشرات المختارة ذات 
صلة بالنتيجة.

بمجرد االتفاق على المؤشرات، شرعت القطاعات يف جمع البيانات. 	 
وجرى جمع البيانات حسب المحلية، مصنفة حسب المترتبات 

اإلنسانية يف مقياس شدة درجاته من 1 اىل 5

حساب شدة الحاجة

جرى حساب شدة الحاجة لكل محلية من خالل أخذ منوال شدة القطاع. 
المنوال هو العدد األكثر شيوًعا يف جميع شدة القطاعات.

جرى اعطاء شدة األمن الغذايئ ووسائل العيش الصحية التغذية، المياه 
والصحة العامة والنظافة عالمة مزدوجة.

حساب األشخاص المحتاجين 

جرى تحديد وتصنيف سبعين مؤشرا قطاعيا حسب الحالتين . 1
اإلنسانيتين لكل مجموعة سكانية يف كل محلية.

لتجنب العد المزدوج، يف كل محلية، أخذت أعلى قيمة لكل مؤشر يف . 2
كل من المجموعات السكانية لكل من الحاالت اإلنسانية. على سبيل 

المثال، كل المؤشرات التي تهدد الحياة وتؤثر على السكان األكثر 
عرضة للمخاطر يف محلية تلكوك جرت مراجعتها واستخدمت أعلي 

قيمة. وقد جرى تكرار هذا لجميع المحليات وجميع الفئات السكانية. 
وأعطى هذا عدد األشخاص يف كل محلية، يف كل مجموعة سكانية 

ويف كل من الحالتين اإلنسانيتين.

جرت إضافة المجموعات السكانية األربع معا لحساب . 3
الحالتين اإلنسانيتين.

لتجنب العد المزدوج لمهددات الحياة والحاالت اإلنسانية التي تحافظ . 4
على الحياة لم يحسبا معاً، بل جرى أخذ أعلى قيمة يف كل منطقة. 

ألن األشخاص قد يجدون أنفسهم يف كلتا المجموعتين. 

حساب األشخاص المحتاجين للقطاعات

األمن الغذايئ ووسائل العيش
يعتمد قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش على منهج التصنيف المتكامل 

لمراحل األمن الغذايئ يف وثيقتي اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية 
/ خطة االستجابة اإلنسانية فيما يتعلق بحساب األشخاص المحتاجين 

ومنهجية حساب األشخاص المحتاجين وتصنيف الشدة يتضمن مؤشرات 
مختلفة تمثل التحليل الذي أجري من التقييمات المختلفة لقياس 

االحتياجات وحالة األمن الغذايئ ويركز تصنيف عدم استتباب األمن الغذايئ 
الحاد على تحديد المناطق التي تعاين من فجوات غذائية حادة تتطلب 
اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ األرواح ووسائل العيش أو حمايتها بإدراج 
البيانات النوعية والكمية يف الجداول المرجعية لألشخاص المحتاجين 

)األدلة المباشرة  مثل درجة االستهالك الغذايئ وتقييم التعرض البشري( 
وهنالك مؤشرات أخري غير مدرجة يف الجداول المرجعية للتصنيف 

المتكامل لمراحل األمن الغذايئ )األدلة غير المباشرة مثل أسعار السوق، 
وهطول األمطار وتقديرات أرقام اإلنتاج( وبوضع كل النتائج التي جرى 

جمعها من المؤشرات المختارة يف الجداول المرجعية تؤدي إىل تصنيف 
الشدة لألشخاص المحتاجين لكل محلية .

حماية الطفل
 تحسب شدة المحليات اإلجمالية عن طريق حساب متوسط القيمة من 

خالل الجمع بين شدة القطاع 3, 4، و5 من المؤشرات المحددة للقطاع مع 
احتمال المخاطر المتعددة 3، 4 و5. 

المرفقات
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عمليات الحساب الرياضية للشدة جرى التحقق منها وتعديلها عند الحاجة 
بناء على ما يجري على أرض الواقع. ولحساب األشخاص المحتاجين 

اعتمدت مجموعة التنسيق بين القطاعات على مجموعات البيانات 
األساسية للنازحين والعائدين والسكان األكثر عرضة للخطر. ومن كل 

محلية جرى أخذ 60 يف المائة من النازحين والعائدين لتمثيل فئة 
السكان األطفال. و35 يف المائة من السكان األكثر عرضة للخطر حسب 

تصنيفهم ضمن مرحلة الطوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل 
لمراحل األمن الغذايئ( استخدم بوصفه دليل لتمثيل السكان األطفال. 
أعلى نسبة مئوية لألشخاص يف المواقع ذات الشدة 3, 4, 5 أخطر بها 

األشخاص المحتاجين. 

توزيع العمر والنوع لمجموع األشخاص المحتاجين من البنين والبنات، مًعا 
تمثل حوايل )51 يف المائة اإلناث و49 يف المائة من الذكور(.

التعليم
يحسب قطاع التعليم االشخاص المحتاجين من األطفال ضمن الفئات 

كثر عرضة للمخاطر، الجئ، نازح، وعائد(  السكانية المستهدفة )مقيم أ
الغير ملتحقين بالمدارس وكذلك األطفال المسجلين يف المدرسة لكنهم 

يواجهون أزمة، أو أمور طارئة، أو مستويات كارثية من عدم استتباب األمن 
الغذايئ. هذا المؤشر األخير يستخدم بدياًل لتحديد الهشاشة العامة، مما 

يدل على أن هؤالء األطفال معرضون لخطر التسرب من المدرسة. 

إلجراء هذه الحسابات، جرى افتراض أن األطفال يف سن المدرسة الذين 
تتراوح أعمارهم بين 6 و18عاًما يشكلون 32.76 يف المائة من مجموع 

سكان السودان، وبالتايل 15.3 مليون طفل يف سن المدرسة. وقورن هذا 
الرقم بـإعداد األطفال يف سن الدارسة بمرحلة األساس حسب نظام إدارة 

المعلومات التعليمية، وعلى افتراض نسبة االطفال الملتحقين بالمدارس 
الثانوية )التي ال توجد بيانات عنها( هي نفس نسبة االطفال الملتحقين 

بمدارس مرحلة األساس. حيث افترض أن نسبة إضافية قدرها 25 يف 
المائة لحساب األطفال يف المدرسة الثانوية، بما أن السودان سيضيف 

سنة من التعليم للعام األكاديمي الدراسي 2021-2022. 

لذلك تقرر أن ما يقرب من 2.8 مليون طفل من الفئات السكانية المذكورة 
أعاله حاليا خارج المدرسة، وأن 478,985 آخرين من األطفال الملتحقون 

بالمدارس يواجهون عدم استتباب األمن الغذايئ على المستويات المحددة. 
وبالتايل فإن هذا يؤدي فيما يزيد قليال عن 3.2 مليون طفل جرى تحديدهم 

على أنهم يف حاجة موزعين على المجموعات السكانية األربع.  وجرى 
تحديد درجة الشدة لكل محلية من خالل الجمع بين مؤشرين متساويين 

يف القيمة: النسبة المئوية لألطفال غير الملتحقين بالمدارس ونسبة 
األطفال الذين يواجهون عدم استتباب األمن الغذايئ. 

وصنفت المحليات بين واحد )المستوى األدىن( وأربعة )مستوى ال شدة 
القصوى للتعليم( 

وفقا لمجموع درجاتهم، على النحو الذي يحدده دليل التصنيف التايل:

األطفال غير المسجلين:
درجة 1: 0 - 14 يف المائة
درجة 2: 29-15 يف المائة
درجة 3: 49-30 يف المائة 

كثر درجة 4: 50 يف المائة أو أ

األطفال المسجلين يف التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذايئ 
)اي يب سي +3(:

الدرجة 1: 5-0 يف المائة
الدرجة 2: 10-6 يف المائة

الدرجة 3: 14-11 يف المائة
كثر الدرجة 4: 15 يف المائة أو أ

العنف القائم على النوع االجتماعي
•استندت حسابات احتياجات األشخاص إىل بيانات يف إطار التحليل 

المشترك بين القطاعات القائم على السيناريو "باء" مع تعديالت 
صغيرة لتعكس الدرجات المتفاوتة من االحتياجات يف السودان )على 

سبيل المثال تحديد أولوية الوالية يتم بناًء على حكم الخبراء(.

بناًء على معرفة الخبراء، أنشأ القطاع الفرعي لالستجابة للعنف القائم 
على النوع االجتماعي جدواًل مرجعًيا، لتحديد نسبة المتأثرين الذين يف 

حاجة على مقياس الشدة، وعلى المجموعة السكانية.

قدر األشخاص المحتاجين بمناهضة العنف القائم على النوع 
االجتماعي احتياجات النازحين والعائدين والمضيفين األكثر عرضة 
للمخاطر واعتبروا محتاًجين ٪100 من النساء والفتيات و٪20 من 

األوالد و٪10 من الرجال.

الصحة
استخدم قطاع الصحة ستة مؤشرات لتقدير شدة وعدد األشخاص 

الذين هم يف حاجة إىل المساعدات. وجرى تعيين حدود الشدة التي 
تتماشى مع معايير الميثاق اإلنساين والمعايير الدنيا يف مجال 

االستجابة للكوارث )إسفير( واستخدمت االلة الحاسبة العالمية لقطاع 
الصحة لتحديد األشخاص المحتاجين لكل مؤشر بكل محلية. وجرى 

حساب المقياس النهايئ لألشخاص المحتاجين بحساب متوسط 
األشخاص المحتاجين إىل كل مؤشر )متوسط خدمات البالغين 

ومتوسط خدمات األطفال(.

التغذية
حددت مجموعة االستشارات االستراتيجية لألغذية  ثالثة مؤشرات 

رئيسية لحساب االحتياجات اإلنسانية لعام 2021 قائمة على طريقة 
المسح المكاين البسيط. والمؤشرات المستخدمة مأخوذة من سجل 
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المؤشرات العالمي إلطار التحليل المشترك بين القطاعات الذي هو 
مؤشر عالمي مسجل. وتلك تشمل انتشار سوء التغذية الحاد العالمي 

)األطفال دون سن الخامسة(، انتشار سوء التغذية المزمن )التقزم 
/ قلة الطول بالنسبة للعمر( بين األطفال من عمر 6 إىل 59 شهًرا، 

معدل انتشار سوء التغذية الحاد الشديد )قياسات محيط منتصف 
العضد>115 مم / + أو– الوذمة "تورم الجسد"( يف األطفال 0 - 59 
شهرا، وانتشار سوء التغذية الحاد بين النساء الحوامل والمرضعات 

حيث يقدر حساب األشخاص الذين يف حاجة باستخدام صيغة 
المعادلة التالية:

األطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الشامل * 10 يف 	 
المائة * 2.6 + النساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية الحاد 

المعتدل * 10 يف المائة * 2.6 34 على مستوى المحلية مع شدة 
3 أو 4 أو 5.  

مقياس األشخاص المحتاجين يقاس على أساس المنهجية العالمية 	 
لحساب األطفال المحتاجين لعالج سوء التغذية الحاد.

مقياس األشخاص المحتاجين يركز فقط على العنصر الذي يهدد 	 
الحياة = سوء التغذية الحاد بين أقل من 5 سنوات + الحوامل 

والمرضعات من النساء الحوامل والمرضعات

تستند التقديرات إىل المسح المنقح بطريقة المسح المكاين البسيط 	 
نتائج -2020 أول مرة تستخدم يف تقدير الحاجة يف السودان.

سوء التغذية الحاد الشديد يف النساء الحوامل والمرضعات – 	 
يتضمن يف حساب حاجة األشخاص.

تم حساب االحتياجات الخاصة بين دون سن الخامسة والنساء الحوامل 
والمرضعات على أساس التقديرات العالمية بنسبة 10 يف المائة و 15 يف 

المائة على التوايل.

الحماية
استخدمت مراجعة البيانات الثانوية ومصادر البيانات األولية األخرى بما 

يف ذلك بيانات برنامج بناء المرونة والتكيف مع الظواهر المناخية القصوى 
والكوارث، وتقرير إدارة السالمة واألمن،  التقييم المتعدد القطاعات 

لالحتياجات، وترتيب مستوطنات النازحين حسب مستوى المخاطر وتقارير 
مراقبة الحماية وترتيب المخاطر وبيانات الطريقة المكانية البسيطة ألخذ 

العينات لعام 2018  ونظام إدارة معلومات حماية الطفل والتقييمات 
القطاعية والمشتركة بين القطاعات ذات الصلة وتقدير عدد األشخاص 

الذين يحتاجون إىل المساعدات يف الحماية، باستخدام مجموعات البيانات 
األساسية المتفق عليها من فريق عمل إدارة المعلومات للنازحين 

والعائدين والالجئين والسودانيين األكثر عرضة للمخاطر.

المنتدى التشاوري لالجئين 
جرى حساب األشخاص المحتاجين من خالل تحديد المواقع ذات درجة 

الشدة 3 - الشديدة، 4 - القصوى أو 5 - الكارثية. ويستخدم المنتدى 
التشاوري لالجئين 32 مؤشًرا عبر سبع قطاعات )الحماية والتعليم 

والصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية واألمن 
الغذايئ ووسائل العيش والمآوي / المواد غير الغذائية( لحساب تصنيفات 

الشدة. وقام قطاع الالجئين بتقدير عدد المحتاجين يف كل منطقة. لتجنب 
الحساب المزدوج جرى استخدام أعلى قيمة يف كل محلية. ثم جمعت 

هذه القيم مًعا لتقدير السكان المحتاجين. ويجري استخدام نهج متعدد 
القطاعات للحماية ورقم تعريف شخصي واحد لحماية الطفل والعنف 

القائم على النوع االجتماعي ومكافحة األلغام.

المآوي / المواد غير الغذائية
بعد تحديد شدة االحتياجات لكل محلية بناًء على المؤشرات، جرى تقدير 

عدد األشخاص المحتاجين من خالل جمع جميع المحليات التي  شدة 
خطورتها 3 فما فوق. والمؤشرات المستخدمة تشمل؛ 

النزوح اتجاهات والعائدين فجوات الحاجات / المآوي - المواد غير 	 
الغذائية للنازحين الذين طال أمد نزوحهم والنازحين المدمجين.

تحديد المجموعات األكثر عرضة للمخاطر بناًء على احتياجات المآوي 	 
والمواد غير الغذائية -

األشخاص الذين يعيشون يف:

المناطق المعرضة للخطر	 

الفئات األكثر عرضة للخطر يف المناطق التي ترتفع فيها 	 
توجهات النزوح

المناطق ذات المخاطر الصحية العالية.	 

المجموعات األعلى تعرًضا للمخاطر استناًدا إىل أساس 	 
معايير الحماية.

المياه والمرافق الصحية والنظافة
استناًدا إىل نموذج الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات حددت 

المجموعة االستشارية االستراتيجية لقطاع المياه والمرافق الصحية 
والنظافة ثالثة مؤشرات رئيسية لتقييم االحتياجات اإلنسانية لعام 2022. 

وقد أخذت المؤشرات المستخدمة من إطار التحليل المشترك بين 
القطاعات من سجل المؤشرات العالمي. وتشمل هذه؛ النسبة من األسر 

التي لديها إمكانية الوصول إىل خدمات المياه األساسية، ونسبة األسر التي 
لديها إمكانية الوصول إىل خدمات مرافق صحية محدودة، ونسبة من األسر 

التي لديها إمكانية غسل اليدين بالماء والصابون.

34 يجري استخدام 2.6 بالمائة يف هذا الحساب بوصفه عامل وقوع.

المرفقات
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السكان األساسيون: النازحون، والعائدون، والالجئون، والمقيمون 	 
األكثر عرضة للمخاطر )وفًقا لمعايير التصنيف المتكامل لمراحل 

األمن الغذايئ رقم 3 ،4 و 5( المستخدمة بوصفها مجموعة سكانية 
أساسية لتحديد حاجة االشخاص للمياه والمرافق الصحية والنظافة.

مقياس الشدة. المؤشرات القياسية الموصى بها من قبل إطار 	 
التحليل المشترك بين القطاعات تحت شروط السالمة الجسدية 

والعقلية اإلنسانية التي استخدمت.

البيانات: الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات 2020، المرجع 	 
المتقاطع مع تقييم االحتياجات متعدد القطاعات للمؤشرات وحدود 
شدة إطار التحليل المشترك بين القطاعات. سيساعد برنامج تقييم 

االحتياجات متعدد القطاعات 2021 يف تحديث بعض المعلومات، 
ولكن لن يتغير اإلجمايل.

طبقت بيانات الطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات التي تندرج يف 	 
أعلى ثالثة مقاييس للشدة يف إطار التحليل المشترك بين القطاعات 

5-3 على السكان المتأثرين للحصول على األشخاص ذوي الحاجة 
لعام 2022. كما جرت إضافة عدد الالجئين )اإلجمايل( بعد التحليل.

االحتياجات الخاصة بين الأشخاص المحتاجين محسوبة على 	 
أساس التقدير العالمي بنسبة 15 يف المائة.

هناك 170محلية تشكل جزًءا من مقياس الشدة لوثيقة اللمحة 	 
العامة لالحتياجات اإلنسانية. 

49 محلية ذات شدة المياه والمرافق الصحية والنظافة 	 

الصحية )5-3( هي أيًضا جزء من الشدة العالية )4-3 حيث أن 4 
هي األعلى( من المخاطر. وهناك 108 محلية معرضة للمخاطر )2، 

3، 4 على مستويات الشدة( هي جزء من 5-3 شدة المياه والمرافق 
الصحية والصحة.

تعتبر المياه والمرافق الصحية والنظافة من القضايا الشائعة 	 
بالنسبة لـ 85 بالمائة من األشخاص يف 109 محلية حيث يشرب 

األشخاص من المياه السطحية ومصادر المياه غير المحمية، وتمنح 
األولوية ألولئك الذين لديهم مرافق صحية غير محسنة ومناطق 

التغوط يف العراء.

األشخاص المتأثرون الذين يعانون من نقص المياه والمرافق 	 
كثر خالل وقت األزمة الصحية والنظافة سيعانون أ

االرتباطات المشتركة العامة بين القطاعات - التغذية، الصحة، 	 
األمن الغذايئ ووسائل العيش والتعليم

ستجرى استطالعات / تقييمات جديدة لتحديث البيانات يف 	 
األشهر القادمة. بدأ أحد هذه التحليالت مع قطاع المياه والمرافق 

الصحية والنظافة الشامل. يعتبر تصنيف شدة المياه والمرافق 
الصحية والنظافة هذا مكافًئا للتصنيف المتكامل لمراحل األمن 

الغذايئ بالنسبة لألمن الغذايئ ووسائل العيش.
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الظروف اإلنسانية

األشخاص الذين يعيشون يف المنطقة المتأثرة

األشخاص المتأثرون

حدث / كارثة

العوامل األساسية /نقاط الهشاشة الموجودة مسبًقاالعناصر المسببة 

التأثير

التأثير عل األشخاص التأثير على األنظمة والخدمات التأثير على إتاحة الوصول اإلنساين                

السياق

السياسي

القانوين والسياسي

البيئة

االجتماعية  الثقافية

اإلحصاء السكاين

البنية التحتية

االقتصاد

التكنولوجية

األمن

االحتياجات / االهتمامات الحالية والمتوقعة ذات األولوية
على حسب خصائص العمر والنوع االجتماعي وخصائص التنوع 

األشخاص المحتاجون

مستويات
المعيشة

آليات
التأقلم

الصحة 
الجسدية والعقلية

شدة االحتياجات

13 245

إطار التحليل المشترك بين القطاعات )جيف( 

المرفقات
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المحتملة االستجابة  أهداف  الرئيسي المرجع  محصلة  الخطورة مرحلة 

بناء المرونة	 

دعم التقليل من مخاطر الكوارث	 

مستويات المعيشة مقبولة )مع مراعاة السياق(:

إمكانية ظهور بعض عالمات التدهور و / أو عدم كفاية الخدمات 	 

االجتماعية األساسية، والحاجات الممكنة لتعزيز اإلطار القانوين.

القدرة على تحمل / تلبية جميع االحتياجات األساسية األساسية دون 	 

كل / استنفاد األصول(. اعتماد آليات تكيف غير مستدامة )مثل تآ

ال يوجد خطر أو خطر ضئيل / منخفض للتأثير على السالمة 	 

الجسدية والعقلية.

ال شيء / الحد األدىن 1

دعم الحد من مخاطر الكوارث	 

حماية وسائل العيش	 

مستويات المعيشة تحت الضغط، مما يؤدي إىل اعتماد استراتيجيات التأقلم 

)التي تقلل من القدرة على حماية وسائل العيش أو االستثمار فيها(.

عدم القدرة على تحمل / استجابة بعض االحتياجات األساسية دون تبني 	 

آليات تأقلم منهكة وغير مستدامة و/أو قابلة للتغيير على المدى القصير.

الحد األدىن من التأثير على الصحة البدنية والعقلية )الحالة الجسدية 	 

والعقلية المنهكة(.

إمكانية وجود بعض حوادث العنف المحلية / المستهدفة )بما يف ذلك 	 

انتهاكات حقوق اإلنسان(.

ضغط 2

حماية وسائل العيش	 

منع وتخفيف مخاطر التدهور الشديد 	 

للظروف اإلنسانية

تدهور مستويات المعيشة )من المعتاد / النموذجي(، مما يؤدي إىل تبني آليات 

كل المتسارع  التأقلم السلبية مع التهديد بحدوث ضرر ال يمكن تداركه )مثل التآ

/ استنفاد األصول(.

انخفاض الوصول / توفر السلع والخدمات االجتماعية / األساسية	 

عدم القدرة على تلبية بعض االحتياجات األساسية دون تبني آليات تأقلم 	 

األزمات / الطوارئ - قصيرة / متوسطة المدى التي ال يمكن تداركها.

اإلضرار بالصحة الجسدية والعقلية. الضرر الجسدي والنفسي الذي يؤدي 	 

إىل فقدان الكرامة.

خطير 3

إنقاذ األرواح ووسائل العيش	  انهيار مستويات المعيشة، مع استمرار البقاء على أسس المساعدات اإلنسانية و 

/ أو استراتيجيات التأقلم المتطرفة طويلة األجل التي ال يمكن تداركها.

الخسارة / التصفية الفادحة ألصول وسائل العيش التي ستؤدي إىل 	 

فجوات / احتياجات كبيرة على المدى القصير.

انتهاكات جسيمة واسعة النطاق لحقوق اإلنسان. وجود ضرر ال يمكن 	 

تداركه وارتفاع معدل الوفيات.

شديد الخطورة 4

تدارك/وقف انتشار الوفيات و / أو 	 

االنهيار التام لوسائل العيش

االنهيار التام لمستويات المعيشة

قرب / استنفاد كامل لخيارات التأقلم.	 

آليات التأقلم األخيرة / مستنفدة.	 

انتشار الوفيات ) إجمايل معدل الوفيات ومعدل الوفيات لألطفال دون 	 

سن الـ 5 سنوات( و / أو ضرر ال يمكن تداركه. انتشار ضرر جسدي وعقلي 

ال يمكن تداركه يؤدي إىل زيادة معدل الوفيات.

انتهاكات جسيمة واسعة النطاق لحقوق اإلنسان.	 

كاريث 5

مقياس شدة )إطار التحليل المشترك بين القطاعات(
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 4.2 

الفجوات والقيود المعلوماتية

يف محاولة للتحسين المستمر والتحليل األفضل، أجري تحليل نقدي 
للمنهجية. كما حددت القيود والفجوات، والتي سيعمل المجتمع 

اإلنساين على معالجتها يف المستقبل.

تنحو البيانات نحو المناطق التي يعمل فيها العاملون يف المجال 
اإلنساين تقليديًا. وساعدت بيانات التقييم المتعدد القطاعات 

لالحتياجات لعام 2021 على الصعيد القومي يف جمع البيانات األولية 
وتحليلها لجميع القطاعات والموضوعات الشاملة مثل المسائلة تجاه 

االشخاص المتأثرين. ومع ذلك، فإن البيانات الثانوية واألساسية 
يف واليات دارفور وكردفان والنيل األزرق شاملة، مقارنة بالمواقع 

الجغرافية األخرى. 

وعلى غرار بيانات وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية 2021، 
والطريقة المكانية البسيطة ألخذ العينات لعام 2018 )استقراء يف 
بعض الحاالت(، فقد ساعدا يف ضمان البيانات الثانوية التي كانت 

قابلة للمقارنة عبر ست قطاعات مما يتيح مقارنة محسنة على 
الصعيد القومي. ويواصل الفريق القطري اإلنساين العمل على 

االستفادة من التقييمات القومية الحالية )مثل التصنيف المتكامل 
لمراحل األمن الغذايئ والتقييم الشامل لألمن الغذايئ والمخاطر( 

وآليات جمع البيانات )مثل مصفوفة تتبع البيانات التابعة للمنظمة 
الدولية للهجرة( عن طريق إضافة المؤشرات القطاعية الرئيسية التي 

ستساعد يف تحسين تحليل االحتياجات متعددة القطاعات ورصد 
الوضع واالستجابة.

البيانات الديموغرافية والبيانات األساسية

جرى االنتهاء من التعداد السكاين األخير للسودان يف عام 2008. 
واستندت أرقام السكان المستخدمة يف وثيقة اللمحة العامة 

لالحتياجات اإلنسانية إىل التوقعات الحكومية ألرقام تعداد عام 
2008. وخططت حكومة السودان، بدعم من الشركاء، إلجراء تعداد 

قومي للسكان والمساكن، بدًءا من عام 2020 لينهى يف عام 2022، 
ولكنه لم يبدأ بعد.

فجوات البيانات

كان لدى العديد من القطاعات فجوات يف البيانات ومؤشرات بديلة 
معروفة، باستخدام تقديرات أو بيانات استقراء بناًء على آخر بيانات 

موثوقة متاحة.

ال توجد مجموعة بيانات شاملة للمناطق المتضررة من الذخائر 
المتفجرة يف أنحاء السودان كافة، مما يجعل تحديد مجاالت شاملة 

للمخاطر صعبا. هناك نقص عام يف البيانات التي تتناول وظائف 
المرافق الصحية وتوفر الخدمات بسبب كثرة أنظمة اإلبالغ الالمركزية 

وآليات اإلبالغ القديمة. وبالمثل، ال توجد بيانات أساسية حول إتاحة 
وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إىل الخدمات األساسية. 

وتعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتحسين 
أنظمة اإلبالغ.

وحدة قياس وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية هي المستوى 
اإلداري رقم 2 )المحلية(. وكان لهذا تأثير على المؤشرات المختارة 

للتحليل )انظر ملحق قائمة المؤشرات(. وتوجد فجوات يف البيانات يف 
النظام القومي لرصد توفر الموارد الصحية ورصد توفر الخدمات من 

حيث جاهزية المرافق الصحية لتقديم الخدمات الصحية للناجين من 
العنف القائم على النوع االجتماعي، عالوة على الناجين من العنف 

القائم على النوع االجتماعي الذين يتلقون خدمات يف المرافق الصحية 
المدرجة يف نظام المعلومات الصحية.

يف الحاالت التي لم تكن فيها البيانات متاحة على المستوى المحلي، 
مثل بيانات االحتياجات الخاصة أو البيانات المصنفة حسب النوع 

االجتماعي والعمر، جرى تطبيق النسب على المستوى القومي أو على 
المستوى الواليئ وعلى المستوى المحليات. فعلى سبيل المثال، جرى 

تطبيق معدل قياسي قدره 15 يف المائة من قبل جميع القطاعات 
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

استنتاج

على الرغم من تحديات البيانات والمعلومات التي جرى تحديدها، 
فإن التحليل المتاح يعتمد على أفضل البيانات المتاحة ويشكل 

قاعدة جيدة الستجابة شاملة وموجهة. وجرى التحقق من خرائط شدة 
االحتياجات على المستوى القومي ومستوى الواليات من قبل الشركاء 

التشغيليين من خالل مجموعة التنسيق بين القطاعات.

تتوافق النتائج مع تحليل الحماية االجتماعية الحالية لدعم تعزيز 
الحماية االجتماعية يف جميع أنحاء السودان. ويجري وضع الخطط، 

على النحو المبين أعاله، لمواجهة التحديات المعروفة للحصول على 
كثر دقة. تحليل أ

المرفقات
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النسبة المئوية للفتيات / الفتيان حماية الطفل
الذين ال يتاح لهم الوصول إىل خدمة 

حماية الطفولة األساسية  

٪0 - ٪10 )يتعذر  مهددة للحياة   
الوصول إىل خدمات 

حماية الطفولة 
األساسية األربع 

كلها(    

٪11 - ٪19 )وجود 
آلية إحالة إىل حماية 

الطفولة +  3 من 
الخدمات(

٪20 - ٪39 )وجود 
آلية اإلحالة إىل حماية 

الطفولة + 2 من 
الخدمات(

٪40 - ٪79 )وجود 
آلية اإلحالة إىل حماية 

الطفولة + 1 من 
الخدمات(

< ٪80 )ال خدمة حماية 
الطفولة أو آلية إحالة(

النسبة المئوية للفتيات / الفتيان 
المنخرطون يف عمالة األطفال الخطرة 

٪0 )لم ترد يف  مهددة للحياة   
التقارير(        

٪0 )لم ترد يف 
التقارير(

٪0 - ٪20 )>٪20 من 
األسر ذكرت أن الطفل 
تشارك يف خطرة عمالة 

األطفال(    

 20٪( 50٪ - 20٪
٪50- من أبلغ سمو أ 

شارك الطفل يف طفل 
خطير العمل(

< ٪50 )٪ من األسرة 
المعيشية وذكرت 

والطفل تشارك يف طفل 
خطير العمل(

النسبة المئوية للفتيات / األوالد 
المنفصلين عن اآلباء أو مقدمي 

الرعاية الكبار العاديين اآلخرين

٪0 )لم ترد يف  مهددة للحياة
التقارير( 

على األقل واحدة 
من األسر ذكرت أن 
الطفل: غادر المنزل 

للدراسة   ال أعرف 

٪11 ٪20- على األقل 
أسرة واحدة ذكرت: 
غادر المنزل للبحث 

عن عمل

٪21 - ٪30 )على 
األقل أسرة واحدة 

ذكرت أعضاء يف 
األسرة تحت سن 

ال18:   متزوج وترك 
المنزل  معتقل  

تعسفًيا  

< ٪30 ) ذكرت أسرة 
واحدة على األقل 
:   غادروا المنزل 

لالنخراط يف الجيش أو  
المجموعات المسلحة   

خطف / اختطف، يف 
عداد المفقودين  غادر 

ولم ترد أخبار عنه

النسبة المئوية من األطفال 
والمراهقين الذين تعرضوا لإلساءة 

واإلهمال

< ٪80٪40 - ٪79٪20 - ٪39٪11 - ٪19٪0 - ٪10مهددة للحياة

>XX٪ أوردت األسرة زواج أطفال يف 
العائلة 

< ٪40٪21 - ٪39٪6 - ٪20٪0 - ٪5٪0مهددة للحياة

>XX٪ األسر حيث ما ال يقل عن عضو 
واحد )بيانات مصنفة حسب النوع 

االجتماعي والسن( اإلبالغ عن عالمات 
اإلجهاد )تشخيص ذايت(

< ٪40٪21 - ٪39٪6 - ٪20٪0 - ٪5٪0مهددة للحياة

النسبة المئوية لألطفال يف سن التعليم
المدرسة )17-3( القادرين على 

الوصول إىل وحدات التعلم عن بعد 

٪100 من األطفال آلية التأقلم
يف سن المدرسة 

قادرين على 
الوصول إىل وحدات 

التعلم عن بعد.

< ٪75 من األطفال 
يف سن المدرسة 

قادرين على الوصول 
إىل وحدات التعلم 

عن بعد.

< ٪50 من األطفال 
يف سن المدرسة 

قادرين على الوصول 
إىل وحدات التعلم 

عن بعد.

< ٪25 من األطفال يف 
سن المدرسة قادرين 

على الوصول     إىل 
وحدات التعلم عن 

بعد.

٪25-0 من األطفال يف 
سن المدرسة قادرين 

على الوصول إىل 
وحدات التعلم عن بعد.

النسبة المئوية من المعلمين الذين 
تعرضوا ايل هجمات يف طريقهم إىل 

المدرسة يف آخر 6 أشهر "

اعتداء جسدي دون الهجمات اللفظيةال هجماتمهددة للحياة
إصابة خطيرة

الجسدي الهجوم مع 
شدة االصابة.

االعتداء الجسدي  مع 
االصابة القاتلة .

النسبة المئوية من األطفال ) )3-17 
الذين تعرضوا ايل هجمات يف  طريقهم 

إىل المدرسة يف  آخر 6 أشهر 

االعتداء الجسدي دون الهجمات اللفظية         ال هجمات         مهددة للحياة
اصابة خطيرة.      

االعتداء الجسدي مع   
إصابة خطيرة  

االعتداء الجسدي  مع 
اإلصابة القاتلة 

النسبة المئوية من مساحات التعلم/ 
المدارس المزودة بإمدادات المياه 

الكافية )3 لتر من الماء للشرب 
وغسل اليدين لكل طفل يومًيا(

الحفاظ على 
الحياة

٪100 من مساحات 
التعلم / المدارس  
مزودة بإمداد مياه 

كاف.

< ٪75 من مساحات 
التعلم  / المدارس  

مزودة بإمداد مياه 
كاف.

< ٪50 من مساحات 
التعلم  / المدارس  

مزودة بإمداد مياه 
كاف.

< ٪25 من مساحات 
التعلم  / المدارس  

مزودة بإمداد مياه 
كاف.

٪25-0 من مساحات 
التعلم  / المدارس  

مزودة بإمداد مياه كاف. 

النسبة المئوية من األطفال )3-17( 
غير الملتحقين بالمدارس حسب النوع 

االجتماعي ومستوى المدرسة )و 
مستوى األزمة(   

الحفاظ على 
الحياة

٪100 من األطفال 
يف سن المدرسة 

التحقوا بالمدارس 
يف العام الدراسي 

الحايل / األخير

< ٪75 ٪ من األطفال 
يف سن المدرسة 

التحقوا بالمدارس يف 
العام الدراسي الحايل 

/ األخير

< ٪50 ٪ من األطفال 
يف سن المدرسة 

التحقوا بالمدارس يف 
العام الدراسي الحايل 

/ األخير

< ٪25 ٪ من األطفال 
يف سن المدرسة 

التحقوا بالمدارس يف 
العام الدراسي الحايل 

/ األخير.

٪25-0 ٪ من األطفال 
يف سن المدرسة 

التحقوا بالمدارس يف 
العام الدراسي الحايل 

/ األخير

النسبة المئوية لألطفال يف سن ما 
قبل مرحلة األساس وتعليم مرحلة 
األساس المتأثرين بحاالت الطوارئ 

)14-3 سنوات( الوصول إىل التعليم 
يف حاالت الطوارئ البرامج التي 

تتضمن المدرسة التغذية  /  التدخالت 
التغذوية

٪100-90 من استدامة الحياة 
األطفال يف سن 

المدرسة )3-14 
سنة( يمكنهم 
الحصول على 

برنامج تعليمي مع 
التغذية المدرسية / 

تدخالت التغذية.

< ٪75 من األطفال 
يف سن المدرسة 

)14-3 سنة( يمكنهم 
الحصول على برنامج 
تعليمي مع التغذية 
المدرسية / تدخالت 

التغذية.

< ٪50 من األطفال يف 
سن المدرسة )3-14 

سنة( يمكنهم الحصول 
على برنامج تعليمي 

مع التغذية المدرسية 
/ تدخالت التغذية.

< ٪25 من األطفال 
يف سن المدرسة 

)14-3 سنة( يمكنهم 
الحصول على برنامج 
تعليمي مع التغذية 
المدرسية / تدخالت 

التغذية.

٪25-0 من األطفال يف 
سن المدرسة )3-14 

سنة( يمكنهم الحصول 
على برنامج تعليمي 

مع التغذية المدرسية / 
تدخالت التغذية.

 4.3 
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العنف القائم 
على النوع 
االجتماعي

النسبة المئوية للفتيات والنساء الاليت 
تتراوح أعمارهن بين 20 و 24عاًما 

الاليئ تزوجن قبل سن ال 18

٪-40 من الفتيات مهددة للحياة
والنساء المتزوجات 

تحت سن ال18.

٪50-41 من الفتيات 
والنساء المتزوجات 

تحت سن ال18.

٪60-51 من الفتيات 
والنساء المتزوجات 

تحت سن ال18.

٪70-61 من الفتيات 
والنساء المتزوجات 

تحت سن ال18.

٪+71 من الفتيات 
والنساء المتزوجات 

تحت سن ال18.

متوسط ترتيب األخطار المختلفة 
)النزاع، االشتباكات بين المجتمعات، 

الفيضانات، الجفاف، تفشي األمراض(

12345مهددة للحياة

الحماية 
العامة

< 2140 - 1140 - 620 - 010 - 5مهددة للحياةعدد الوفيات بسبب حوادث أمنية 

12345مهددة للحياةتصنيف متعدد المخاطر

النسبة المئوية لألسر التي ليس لدى 
بعض أعضائها نوع واحد على األقل 

من الوثائق المدنية

< = ٪40٪30 - ٪39٪20 - ٪29٪10 - ٪19أقل من ٪10استدامة الحياة 

تغطية الجرعة الثالثة من اللقاح الثاليث الصحة
/ اللقاح الخماسي التكافؤ لعمر أقل 

من سنة، حسب المحلية

> = ٪80٪80 > ٪84٪85 > ٪89٪90 > ٪95< = ٪95مهددة للحياة

عدد أسرة المرضى الداخليين لكل 
10,000 شخص

>= 65 > = 1211 > = 17< = 18< = 18 استدامة الحياة

متوسط عدد السكان لكل مركز صحي 
أويل عامل 

التأثيرعلى 
الخدمات

عدد المرافق الصحية التي لديها رعاية 
التوليد يف حاالت الطوارئ األساسية 

/ 500,000 نسمة، حسب الوحدة 
اإلدارية

>= 321+4+4الحياة استدامة

عدد كوادر الوالدة المهرة )أطباء، 
ممرضين، شهادة القابالت( لكل 

10,000 شخص

< = 11< = 15< = 19< = 23< = 23استدامة الحياة 

النسبة المئوية لألطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ستة أشهر و15 عاًما 

الذين تلقوا التطعيم ضد الحصبة

٪95 < يف مهددة للحياة
المعسكرات / 

المناطق الحضرية  
< ٪90 يف مناطق 

متفرقة أو ريفية 

< ٪95 يف 
المعسكرات / 

المناطق الحضرية 
٪85 =  < ٪90 يف 
مناطق متفرقة أو 

ريفية

٪90 <=٪95 يف 
المعسكرات / 

المناطق الحضرية 
٪80  < ٪84 يف مناطق 

متفرقة أو ريفية

 89٪  > = 85٪
يف المعسكرات / 
المناطق الحضرية 

٪80 < ٪84 يف 
مناطق متفرقة أو 

ريفية

85>٪ يف المعسكرات 
/ المناطق الحضرية  < 
٪80 يف مناطق متفرقة 

أو ريفية 

مكافحة 
األلغام

عدد أفراد مجتمع الذين تأثروا بالذخائر 
المتفجرة

< ٪60-٪41   ٪60٪21 - ٪40٪11  ٪-20٪0 - ٪10مهددة للحياة

عدد الجرحى / القتلى بفعل الذخائر 
المتفجرة

< 1620 - 1120 - 615 - 110 - 5مهددة للحياة

انتشار سوء التغذية الحاد الشامل التغذية
استنادا إىل نسبة الوزن بالنسبة إىل 

الطول درجة >- 2 و / أو الوذمة 
الثنائية بين األطفال 59-0  شهًرا

> = ٪80٪80 > ٪84٪85 > ٪89٪9.9-5>٪5مهددة للحياة

انتشار سوء التغذية الحاد الشامل 
استنادا إىل نسبة الوزن بالنسبة إىل 

الطول درجة >- 3 و / أو الوذمة 
الثنائية بين األطفال 59-0 شهًرا )سوء 

التغذية الحاد الشديد(

≤٪4٪3.9-3٪2.9-2٪1.9-1 >٪1مهددة للحياة

انتشار التقزم على أساس الطول 
مقابل العمر درجة( >- 2 بين األطفال 

من سن 59-6 شهًرا

≤٪2030 - ٪1020.9 - ٪2.519.9 - ٪9.9>٪2.5استدامة الحياة

انتشار سوء التغذية الحاد لشامل 
استنادا إىل حيط منتصف الذراع 

العلوي >210 - 230 )اعتمادا على 
والسياقات( و / أو الثنائية الوذمة بين 

النساء الحوامل والمرضعات المرأة

≤٪2535 - ٪34.9٪24.9-20٪12.6 - ٪19.9>= ٪12.5مهددة للحياة

الرضاعة لطبيعية الحصرية للرضع 
6-0 أشهر

أقل من ٪11٪30-3011 ٪50-٪70-50 ≤٪70استدامة الحياة

المرفقات
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مقبول لكن من مقبولة ومستقرةمهددة للحياةسجل استهالك الغذاءاألمن الغذايئ
المعتاد التدهور 

منخفضمنخفضخط الحدود

استراتيجية التكيف مع وسائل العيش 
)الغذاء( استدعاء لمدة 30 يوًما

إنتاج صغير مقارنة يف المتوسطآلية المواجهة
الخسائر إىل متوسط  

75٪<

قرب استنفاد قدرة استراتيجيات الطوارئاستراتيجيات األزمات
التأقلم

إنتاج صغير مقارنة يف المتوسطاستدامة الحياةخسائر إنتاج الغذاء
الخسائر إىل متوسط  

75٪<

إنتاج كبير خسائر 
مقارنة لمتوسط 

50-75٪

إنتاج عايل مقارنة 
الخسائر يف 

المتوسط25-50 ٪

ال يوجد إنتاج أو 
قرب خسارة إجمايل 

المحصول >25 ٪

المآوي، 
مآوي 

الطوارئ/ 
المواد غير 

الغذائية

النسبة المئوية من األسر التي يوفر 
مأواها األمن والخصوصية الكافية، 

ويحافظ على الممتلكات

األسرة: الشاغلون استدامة الحياة
آمنون تماًما 

المسكن يأوي 
الشاغلين 

والممتلكات بحيث 
يكونوا آمنين 

تماما ويتمتعون 
بالخصوصية. يتطلب 

القليل من التدخل 
أو ال يتطلب أي 

تدخل.

األسرة: شاغلوها يف 
الغالب آمنون. يظهر 

المأوى/ المسكن 
عيوبًا طفيفة يف 

الخصوصية، ولكنه 
يحافظ على األمان 
لمعظم الممتلكات 
المنزلية مع وجود 

أوجه قصور طفيفة 
يمكن إصالحها

األسرة: يشعر السكان 
بعدم استتباب األمن 

بدرجة معتدلة. تتعرض 
األسرة بشكل معتدل 

للمراقبة الخارجية 
والممتلكات غير قابلة 

للقفل، ومع ذلك قد 
يكون من الممكن 

إخفاؤها. واإلصالحات 
مطلوبة.

األسرة: السكان 
يعانون من عدم 

استتباب األمن بشدة. 
المأوى / المسكن 

معرض للخطر للغاية 
مع جوانب خصوصية 

سيئة للغاية 
والممتلكات كثيرا ما 
تكون مكشوفة للغير.

األسرة: سكان المسكن 
غير آمنين تماًما. وال 

يوفر المسكن أي أمان 
للممتلكات مع إمكانية 

السرقة / الفقد وعدم 
وجود خصوصية من 

الخارج.

النسبة المئوية لألسر التي تتأثر 
ممتلكاتها بالمخاطر المجتمعية / 

اإلقليمية.

التأثير على 
األشخاص.

ممتلكات األسرة 
آمنة. ال مخاطر 

مجتمعية جرى 
تحديدها وممتلكات 

األسرة ليست يف 
خطر.

األسرة: ممتلكات 
األسرة سليمة اآلن 

على الرغم من وجود 
مخاطر مجتمعية.

األسرة: بعض 
ممتلكات األسر قد 
تضررت بسبب أن 

المخاطر المجتمعية، 
ولكن البعض قد 

يسترد.

المنزل: تعرض العديد 
من األدوات المنزلية 

للتلف أو التدمير 
بسبب المخاطر 

المجتمعية.

األسرة: فقدت األسرة 
جميع ممتلكاتها.

النسبة المئوية لألسر التي لديها 
إمكانية الوصول إىل البنى التحتية 

األساسية والخدمات األساسية

المنطقة: أقل من استدامة الحياة 
٪10 من األسر 

تعيش يف ظروف 
قاسية أو أسوأ. 

األسرة: تتمتع األسرة 
بإمكانية الوصول 

المتوقعة إىل 
الخدمات والمرافق 
األساسية )العامة( 

)المياه والكهرباء 
والصرف الصحي(، 

والوصول إىل الطرق 
واضح، وسهولة 

الوصول إىل األسواق 
المحلية العاملة.

كثر  "المنطقة: استقر أ
من ٪10 من األسر 

يف ظروف قاسية 
أو أسوأ. األسرة 

معطلة قليالً من 
خالل اضطرابات يف 
الخدمات األساسية 
)يمكن التنبؤ بها(."

كثر  المنطقة: استقر أ
من ٪20 من األسر يف 

ظروف قاسية أو أسوأ. 
األسرة: األسر تعاين 
من إعاقة متوسطة 

بسبب انقطاع كبير يف 
الخدمات أو المرافق 
األساسية، والوصول 
إىل الطرق، وإمكانية 

الوصول إىل األسواق ".

"المنطقة: تستقر 
كثر من ٪20 من  أ

األسر يف ظروف 
قاسية أو كارثية. 
األسرة: تتعرض 

األسرة لضرر شديد 
بسبب االضطرابات 

يف الخدمات والمرافق 
والوصول إىل الطرق 

ووظائف السوق."

كثر  "المنطقة: تستقر أ
من ٪40 من األسر 
يف ظروف قاسية أو 

كارثية. تتعرض األسرة 
إىل إعاقة كاملة من 

خالل العزلة عن جميع 
الخدمات األساسية، 
والوصول إىل الطرق، 

والوصول إىل األسواق."

النسبة المئوية من األسر من دون أمن 
حيازة واضحة يف إطار   مجتمعهم

"تستقر أقل من استدامة الحياة
٪10 من األسر يف 
ظروف قاسية أو 

أسوأ. األسرة: تتمتع 
األسرة بأمن الحيازة 

بدون مشاكل تتعلق 
بالسكن واألرض 
والملكية )ملكية 

واضحة، واتفاقيات 
إيجار، وحقوق 

مطبقة، وما إىل 
ذلك(."

كثر من  "تستقر أ
٪10 من األسر يف 
ظروف قاسية أو 

أسوأ. األسرة: تتمتع 
األسرة بأمن الحيازة 

مع مشكالت بسيطة 
يف السكن واألرض 

والملكية."

كثر من 20٪  "تستقر أ
من األسر يف ظروف 

قاسية أو أسوأ. األسرة: 
تتمتع األسرة بأمن 
الحيازة مع مشاكل 

كبيرة يف السكن 
واألرض والملكية.""

كثر من  تستقر  أ
٪20 من األسر يف 
ظروف قاسية أو 

كارثية. األسرة: ليس 
لدى األسرة أي أمن 

للحيازة مع وجود 
مشكالت كبيرة يف 

السكن واألرض 
والملكية."

كثر من 40٪  "تستقر أ
من األسر يف ظروف 

قاسية أو كارثية. األسرة: 
ليس لدى األسرة أمن 

الحيازة ويتم طردها 
بسبب مشكالت 
اإلسكان واألرض 

والملكية الرئيسية."
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كاريثشديد الخطورةخطيرالضغطبال/أدىنالنتيجةالمؤشرالقطاع

المياه 
والمرافق 
الصحية 
والنظافة

النسبة المئوية من األسر التي يتاح لها 
الوصول إىل مصدر مياه محسن

>%35%35 - > %55-%55 >%65%65 - >%85<%85استدامة الحياة

النسبة المئوية من األسر التي يتاح لها 
الوصول إىل المرافق الصحية المحسنة

>7 %75 %5 - > %25-%25 >%50%50 - >%80<%80استدامة الحياة

النسبة المئوية من األسر التي يوجد 
لديها مكان لغسل اليدين بالماء 

والصابون

>7 %75 %5 - > %25-%25 >%50%50 - >%80<%80استدامة الحياة

وجود أمراض ناجمة عن انتقال 
ملوِّثات الفضالت البشرية عن طريق 

الفم

المرفقات
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مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

النسبة المئوية للفتيات /  الفتيان الذين ال يحصلون على خدمات 1
حماية الطفولة األساسية

األطفال والمراهقون من 
النازحين والعائدين والمجتمع 

المضيف

تحديد مجاالت الخدمة\  التقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات \ 
تقييم احتياجات حماية الطفولة

النسبة المئوية للفتيات /  الفتيان المنخرطون يف عمالة األطفال 2
الخطرة

األطفال والمراهقون من 
النازحين والعائدين والمجتمع 

المضيف

  التقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات \ تقييم االحتياجات

النسبة المئوية من الفتيات /  الفتيان الذي قد انفصلوا عن ذويهم 3 
اآلباء أو غيرهم من مقدمي الرعاية العادية من البالغين

األطفال والمراهقون من 
النازحين والعائدين والمجتمع 

المضيف

مصفوفة تتبع النزوح \ نظام إدارة معلومات حماية الطفل

النسبة المئوية من األطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف 4 
واإلساءة واإلهمال

األطفال والمراهقون من 
النازحين والنازحين العائدين 

والعائدين والمجتمع المضيف

آلية المراقبة واإلبالغ نظام إدارة المعلومات / نظام إدارة معلومات 
حماية الطفل +

حماية الطفل

مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

النسبة المئوية من األطفال يف سن المدرسة )17-3(  القادرين 1
على الوصول إىل وحدات التعلم عن بعد

جميع الفئات السكانية شامل 
)أطفال(

 التقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات

النسبة المئوية للمعلمين الذين تعرضوا العتداءات يف المدرسة أو 2
يف طريقهم إليها خالل األشهر الستة الماضية

تم تضمين جميع فئات السكان 
)الكبار(

آلية المراقبة واإلبالغ

النسبة المئوية األطفال )17-3( الذين تعرضوا العتداءات يف 3 
المدرسة أو يف طريقهم إليها خالل األشهر الستة الماضية

شمل جميع فئات السكان 
)األطفال(

آلية المراقبة واإلبالغ

النسبة المئوية من أماكن التعلم / المدارس المزودة بما يكفي من 4
إمدادات المياه )3 لتر من المياه للشرب وغسل اليدين لكل طفل 

يف اليوم(.

جميع الفئات السكانية شامل 
)أطفال(

مسح اليونيسيف بشأن المياه والمرافق الصحية والنظافة

النسبة المئوية لألطفال )17-3( غير الملتحقين بالمدرسة حسب 5 
الجنس والمستوى المدرسي )نتيجة لألزمة(

 جميع فئات السكان )شامل 
األطفال(

 التقييم المتعدد القطاعات لالحتياجات / وزارة التعليم االتحادية

النسبة المئوية لألطفال المتأثرين بحاالت الطوارئ يف سن ما قبل 6 
مرحلة األساس والتعليم األساس )14-3 سنة( الذين يحصلون 

على برامج التعليم يف حاالت الطوارئ التي تتضمن التغذية 
المدرسية / التدخالت التغذوية.

جميع الفئات السكانية )شامل 
األطفال(

األسئلة الخمسة: أداة رصد لتتبع األنشطة التي نفذت )من وماذا 
ومتى وأين ولماذا( والبيانات المدرسية

التعليم

4:4 

المؤشرات القطاعية المستخدمة لرصد االحتياجات

مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

تقييم األمن الغذايئالسكان األكثر عرضة للمخاطرمعدل استهالك الغذاء1

إستراتيجية التكيف مع وسائل العيش )الغذاء( -  على مدى 30  2
يوًما

تقييم األمن الغذايئالسكان األكثر عرضة للمخاطر

تقييم األمن الغذايئ، مسح الزراعة )على سبيل المثال بعثة تقدير السكان األكثر عرضة للمخاطرخسائر إنتاج الغذاء3 
إمدادات المحاصيل واألغذية(، وزارة  الزراعة، صور األقمار الصناعية 

األمن الغذايئ
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مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

النسبة المئوية للفتيات والنساء الاليت تزوجن قبل سن ال 18 من 1
بين النساء الاليت يبلغن من العمر 20 إىل 24 عاماً

بيانات طريقة المسح المكاين البسيط لسنة 2018 )جرى تحديثها األطفال والمراهقون
يف 2020( 

متوسط ترتيب المخاطر المختلفة )النزاع، النزاعات بين 2 
المجتمعات، الفيضانات، الجفاف، وتفّشي األمراض(

النساء، الفتيات، الرجال، 
والفتيان

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

العنف المبني على النوع الجتماعي

مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

النازحون، العائدون، والمجتمع عدد الوفيات بسبب الحوادث األمنية 1
المضيف

تقرير مشروع بيانات األحداث ومواقع النزاعات المسلحة /متتبع 
بيانات حاالت النزاع بين المجتمعات / تقارير متابعة الحماية

النازحون، العائدون، والمجتمع تصنيف متعدد المخاطر2
المضيف

ترتيب المخاطر وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / إعادة 
توطين النازحين عبر قطاع الحماية وفقاً لتحليل مستوى المخاطر 

النسبة المئوية لألسر التي ليس لدى بعض أعضائها نوع واحد 3 
على األقل من الوثائق المدنية

النازحون، والعائدون، والمجتمع 
المضيف

تقييم االحتياجات متعدد القطاعات لسنة 2021

الحماية العامة

مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

تغطية الجرعة الثالثة من اللقاح الثاليث / اللقاح الخماسي التكافؤ 1
لعمر أقل من سنة، حسب المحلية

األطفال األقل من خمس 
سنوات

برنامج التحصين الموسع لوزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة 
العالمية

وزارة الصحة االتحادية / وزارة الصحة الوالئيةالنساء يف سن اإلنجابمعدل عدد األَِسرَّة المتوفرة لكل 10,000 مريض داخلي 2

وزارة الصحة االتحادية / وزارة الصحة الوالئيةالسكان المسنونمعدل عدد السكان لكل مركز صحة أولية عامل3 

عدد المنشآت الطبية المجهزة لتوفير الرعاية األساسية لطوارئ 4
النساء والتوليد مقابل كل 500,000 من السكان لكل وحدة إدارية 

النازحون من جميع الفئات 
العمرية مع تركيز محدد على 

المقيمين يف المعسكرات

وزارة الصحة االتحادية / إدارة الصحة اإلنجابية

معدل عدد العاملين المهرة المدربين للتعامل مع حاالت الوالدة 5 
)أطباء، ممرضات، قابالت معتمدات( لكل 10,000 من السكان

األشخاص ذوو االحتياجات 
الخاصة

وزارة الصحة االتحادية / وزارة الصحة الوالئية

النسبة المئوية لألطفال من عمر ستة أشهر حتى 15 عام الذين 6 
تلقوا التطعيم ضد الحصبة. 

برنامج التحصين الموسع لوزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة جميع الفئات السكانية
العالمية

الصحة

مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / نظام إدارة معلومات مكافحة النساء، الفتيات، الرجال والفتيانعدد أعضاء المجتمع الذين تأثروا بالذخائر المتفجرة1
األلغام 

النساء، الفتيات، الرجال، عدد األشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بالذخائر المتفجرة2 
والفتيان

 مكافحة األلغام

المرفقات
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مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

تقارير  الدراسات االستقصائية سوء التغذية الحاد الشامل1
الذكية

يزمع أجراؤها يف المحليات ذات األولوية 

عدد الفتيان و الفتيات )من سن 6  أشهر حتى 59 شهرا( الذين 2
يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم دون مضاعفات وتم قبولهم 

كز التغذية العالجية الخارجية مؤخراً للعالج يف مرا

كز  التقارير ربع  السنوية لمرا
التغذية العالجية الخارجية، 
وتقارير المعالجة المتنقلة 

والمتابعين

يقف معدل اإلبالغ على ٪71 برنامج للتغذية التكميلية الشاملة 
وذلك حتى يونيو 

عدد الفتيان و الفتيات )من سن 6 أشهر حتى 59 شهرا( الذين 3 
يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات وتم قبولهم 

كز االستقرار مؤخراً للعالج يف مرا

كز  التقارير ربع السنوية لمرا
االستقرار، وتقارير المعالجة 

المتنقلة والمتابعين

 

عدد البنين والبنات )من سن 6 أشهر حتى 59 شهرا( الذين 4
يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط وتم قبولهم مؤخراً للعالج 

يف برنامج التغذية العالجية التكميلية المستهدفة. 

التقارير الشهرية لبرامج التغذية 
التكميلية وتقارير المعالجة 

المتنقلة والمتابعين

وذلك حتى يونيو، و برنامج للتغذية التكميلية الشاملة بمعدل  
تقرير  بلغ 40٪

عدد النساء الحوامل والمرضعات الاليت يعانين من سوء التغذية 5 
الحاد العالمي الاليت تم قبولهن يف برنامج التغذية التكميلية 

العالجية المستهدفة. 

التقارير ربع السنوية لبرامج 
التغذية التكميلية وتقارير 

المعالجة المتنقلة والمتابعين

وذلك حتى يونيو، وبرنامج للتغذية التكميلية الشاملة  االشخاص 
المتعايشين مع االعاقة بمعدل  تقرير  بلغ 40٪

عدد المرافقين الذين يقدمون الرعاية للرضع من عمر 0 إىل 23 6
كز الرعاية العالجية الغذائية للرضع  شهراً الذين وصلوا إىل مرا

وصغار األطفال طلباً للمشورة

التقارير الفصلية لبرامج تغذية 
الرضع وصغار األطفال، وتقارير 

لمعالجة المتنقلة والمتابعين

 

عدد األطفال من عمر 6 إىل 59 شهراً من البنين والبنات الذين 7 
تلقوا المغذيات المتعددة المسحوقة )بودرة( 

التقارير الفصلية لبرامج 
المغذيات المتعددة المسحوقة 
والمعالجة المتنقلة والمتابعين

 

عدد األطفال من عمر 6 إىل 59 شهراً الذين تلقوا الفيتامين أ 8
التكميلي 

التقارير الفصلية للمعالجة 
المتنقلة، وتقارير وحمالت 

المتابعة

 

عدد األطفال من سن 6 إىل 23 شهر من البنين والبنات المعرضون 9 
لخطر سوء التغذية )المنتظمين يف البرامج المستندة على اإلطعام 

لمكافحة سوء التغذية الحاد(

التقارير الفصلية للبرامج 
المستندة على اإلطعام لمكافحة 

سوء التغذية، وتقارير المعالجة 
المتنقلة والمتابعين

 

عدد النساء الحوامل والمرضعات المعرضات لخطر سوء التغذية 10
)المنتظمات يف البرامج المستندة على اإلطعام لمكافحة سوء 

التغذية(

التقارير الفصلية للبرامج 
المستندة على اإلطعام لمكافحة 

سوء التغذية وتقارير المعالجة 
المتنقلة والمتابعين

 

عدد األطفال األقل من خمس سنوات من البنين والبنات الذين 11 
جرى فحصهم يف برامج مكافحة سوء التغذية 

التقارير ربع السنوية لمتابعة 
الحاالت والمتابعين

 

التعليم

مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

النسبة المئوية لألسر التي يوفر دارها مسكًنا آمًنا وخصوصية 1
وتحافظ على الممتلكات

النازحين، العائدين، المجتمعات 
المضيفة

"القطاع / المفوضية / مفوضية العون اإلنساين / مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية /

النسبة المئوية لألسر التي تتأثر ممتلكاتها بالمخاطر المجتمعية / 2
اإلقليمية

النازحين، العائدين، المجتمعات 
المضيفة

األسئلة الخمسة: أداة رصد لتتبع األنشطة التي نفذت )من وماذا 
ومتى وأين ولماذا( التقييمات / التقييمات السريعة /، مراقبة ما 
بعد التوزيعات، مصفوفة تتبع النزوح )النازحين الجدد / السكان 

العائدون(، تقييم االحتياجات متعدد القطاعات، بيانات تتبع المواد 
غير الغذائية )المواد غير الغذائية، حماية الطفولة(

النسبة المئوية من األسر مع إمكانية  الوصول إىل البنى التحتية  3 
األساسية والخدمات األساسية 

النازحين، العائدين، المجتمعات 
المضيفة

طريقة المسح المكاين البسيط

 النسبة المئوية لألسر التي ليس لديها ضمان واضح للحيازة داخل 4 
مجتمعها

النازحين، العائدين، المجتمعات 
المضيفة

متابعة الحماية، تقييم االحتياجات متعدد القطاعات

المآوي والمواد غير الغذائية
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مصدر البياناتالجماعات األكثر عرضة للمخاطرمؤشر# 

بيانات طريقة المسح المكاين البسيط لسنة 2018جميع الفئات السكانية٪ من األسر التي لديها إمكانية الوصول إىل مصادر مياه محسنة1

٪ من األسر التي لديها إمكانية الوصول إىل مرافق المرافق الصحية 2
المحسنة

بيانات طريقة المسح المكاين البسيط لسنة 2018جميع الفئات السكانية

٪ من الصحة والخدمات اإلنسانية وجود مكان لغسل اليدين مع 3 
الصابون والماء

بيانات طريقة المسح المكاين البسيط لسنة 2018جميع الفئات السكانية

وجود أمراض ناجمة عن انتقال ملوِّثات الفضالت البشرية عن 4 
طريق الفم

جميع الفئات السكانية

المياه والمرافق الصحية والنظافة

المرفقات



اللمحة العامة عن 
االحتياجات اإلنسانية

السودان 


