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أبرز األحداث 
يستضيف السودان أكبر عدد من الالجئين من دولة جنوب السودان

� المنطقة، حيث يبلغ عدد الالجئين � البالد حوا� 860,000
الجئ حتى 30 سبتمبر 2019.

ال يزال تفشي الكوليرا مستمراً، إذ بلغ 288 حالة، منها ثما� حاالت
وفاة، � واليتي النيل األزرق وسنار حتى 15 أكتوبر 2019.

بدأت حملة التطعيم ضد الكوليرا عن ط�يق الفم � 11 أكتوبر �
واليتي النيل األزرق وسنار، وقد استهدفت الحملة 1.6 مليون

شخص � المناطق الشديدة التعرض للخطر

وضع الشركاء اإلنسانيون خطة للتأهب واالستجابة للكوليرا ويسعون
إ� الحصول على 20.3 مليون دوالر أم�يكي لألشهر الثالثة القادمة

(١٧ أكتوبر ٢٠١٩)
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A female head of a South Sudanese household
receives NFIs in Banitu, Khartoum’s “open area”

((UNHCR, June 2019

خاصية 
السودان يستضيف أكبر عدد من الالجئين من دولة

جنوب السودان في المنطقة

استمر الالجئون من دولة جنوب السودان � الوصول إ� البالد � عام 2019 مع
تواصل عدم االستقرار � دولة جنوب السودان. عندما اندلع النزاع � دولة جنوب

السودان � منتصف ديسمبر 2013، فر أكثر من 2.2 مليون مواطن من دولة جنوب
السودان من ديارهم ولجأوا إ� البلدان المجاورة. وقد حافظت حكومة السودان على

سياسة حدود مفتوحة تتيح الوصول اآلمن وغير المقيد لمن يه�بون من النزاع
وانعدام األمن الغذا� المتصل بالنزاع ومنحهم صفة اللجوء. وحتى 30 سبتمبر،

استضاف السودان أكبر عدد من الالجئين من دولة جنوب السودان � المنطقة الذين
يقدر عددهم ب 859,000 الجئ، منهم نحو 467,000 الجئ كانوا يعيشون �

السودان قبل نشوب النزاع � دولة جنوب السودان. ويشمل مجموع عدد الالجئين
من دولة جنوب السودان الالجئين المسجلين لدى مفوضية االمم المتحدة لشئون

(١٧ أكتوبر ٢٠١٩)

https://fts.unocha.org/appeals/670/summary
mailto:emersonp@un.org
mailto:kellerm@un.org


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩  الصفحة 2 من 13

الالجئين ومفوضية الالجئين الحكومية، واالرقام المسجلة لدى شرطة الهجرة
والجوازات، والسكان غير المسجلين. وتقدر مصادر إضافية ما مجموعه 1,3 مليون الجئ من دولة جنوب السودان � السودان، غير أن هذه البيانات

تتطلب التحقق منها.

وتقدم المساعدات إ� الالجئين من دولة جنوب السودان من خالل خطة مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين المتعددة القطاعات لالستجابة لالجئين.
ووفقاً لما جاء � تق�ير منتصف العام (يونيو 2019) الصادر مؤخراً عن خطة جنوب السودان اإلقليمية لالستجابة لالجئين (يناير - يونيو 2019)، فقد

تلقى ما يقدر بـ 339,000 الجئ من دولة جنوب السودان مساعدات غذائية، إما عينية أو نقدية، � حين تعذر الوصول إ� 153,200 الجئ مستهدفين
بالمساعدات الغذائية.

وقدمت المساعدات الصحية إ� ما يقدر ب 283,000 الجئ � المرافق الصحية لالجئين، وتلقى 11,300 طفل دون سن الخامسة العالج التغذوي
وتعافوا. بيد أن ما ي�يد على 33 � المائة من الوالدات لم تحصل على مساعدات من عمال صحيين مهرة.

وتلقى ما ي�يد على 63 � المائة من جميع الالجئين الجدد مجموعات كاملة من هذه المواد، ولم يحصل سوى 6 � المائة من أسر الالجئين على
المراحيض المنزلية. وتمكن الالجئون من الحصول على 15 لترا من المياه لكل شخص � اليوم، � إطار معيار المياه المعمول به � مفوضية االمم

المتحدة لشئون الالجئين � حاالت الطوارئ.

وتمكن ما ي�يد على 10,000 الجئ من الحصول على وسائل العيش أو التدخالت البيئية، وتلقت 2,250 أسرة مواقد فعالة من حيث استهالك الوقود،
ووقوداً بديالً للطهي. ويقل هذا العدد عن 30 � المائة من الالجئين المستهدفين ولم يحصل أكثر من 70 � المائة على أي مساعدات � وسائل العيش

والطاقة والبيئة.

ومن أجل الحماية، يعمل 36 ف�يقاً مجتمعياً على منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي والتصدي له. ويقدر أن 76 � المائة من
االطفال غير المصحوبين المنفصلين عن ذويهم قد وضعوا � رعاية بديلة مؤقتة وطويلة األجل. ومع ذلك، فإن حصة الطفل بالنسبة للمرشد االجتماعي

الواحد هي حالياً 108:1، � حين أن المعيار هو 25:1.

وفيما يتعلق بالتعليم، هناك ما يقدر ب56,000 طفل من دولة جنوب السودان مسجلين � مدارس األساس و 2,212 طفال � المدارس الثانوية، وجرى
إنشاء وتد�يب نحو 48 جمعية لآلباء والمعلمين � مختلف الواليات التي تستضيف الجئين من دولة جنوب السودان. وتسهم محدودية فرص التعليم

الثانوي والعا� � �يادة معدالت التسرب من المدارس.

ً وعلى الرغم من أن الحاجة إ� مساعدات إضافية وكافية بينة بوضوح لالجئين من دولة جنوب السودان � السودان، فإن التمويل ال يزال يمثل تحديا
رئيسياً يواجه االستجابة. وحتى 15 أكتوبر 2019، لم تلبى سوى 13 � المائة من االحتياجات البالغة 326 مليون دوالر أم�يكي. ويقدر الشركاء فيما بين
الوكاالت عدد الوافدين الجدد � السودان بما يصل إ� 50,000 بحلول نهاية عام 2019، ليصل مجموع عدد الالجئين إ� ما ي�يد قليالً على 900,000

الجئ بحلول نهاية العام.

خاصية 
تفشي الكوليرا في السودان

ً أبلغت تسع محليات � واليتي النيل األزرق وسنار عن 288 حالة مشتبه فيها بالكوليرا وذلك حتى 15 أكتوبر 2019، بما فيها ثما� حاالت وفاة، وفقا
لوزارة الصحة االتحادية السودانية ومنظمة الصحة العالمية. وكانت الحالة األو� قد اكتشفت � 28 أغسطس 2019. وتفيد وزارة الصحة بأن هناك 172
حالة من اإلناث (62 � المائة)، وأن 238 (93.1 � المائة) ت�يد أعمارهم عن خمس سنوات. وكانت 28 عينة من 42 عينة (67 � المائة) جرى تحليلها

بواسطة المعمل القومي للصحة العامة � 2 أكتوبر قد اظهرت نتائجاً إيجابية لبكت�يا ضمات الكوليرا.

ويبلغ المعدل الحا� للوفيات من بين الحاالت المصابة � السودان 2.8 � المائة. ويعر�ف معدل الوفيات من الحاالت المصابة على أنه نسبة حاالت
المرض أو حالة محددة، والتي تكون قاتلة � غضون مدة زمنية محددة. وهو مقياس لشدة المرض؛ وارتفاع معدل الوفيات من الحاالت المصابة يعكس
محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية؛ واإلدارة غير المتناسقة للحاالت؛ وأوجه القصور � نظام الرعاية الصحية، وفقاً لما أوردته منظمة الصحة

العالمية. وتعد إتاحة الوصول العاجل إ� العالج والتدخالت الوقائية األخرى أمر ضروري أثناء تفشي وباء الكوليرا. كما يمكن عالج ما يصل إ� 80 �
المائة من الحاالت بنجاح باستخدام محلول اإلماهة الفموية، بينما تتطلب 20 � المائة اإلماهة عن ط�يق الو�يد أو الدخول إ� المستشفى. وإن كانت

(١٧ أكتوبر ٢٠١٩)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/71493.pdf
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(Cholera cases in Sudan (as of 12 October 2019

البلدان تفتقر إ� إتاحة الوصول المناسب إ� خدمات الرعاية الصحية، حينها يمكن أن
يصل معدل الوفيات من الحاالت المصابة بالكوليرا إ� 50 � المائة. علماً بأنه ومع

توفر العالج المناسب وتناوله � الوقت المناسب، يجب أن تظل نسبة معدل الوفيات
من الحاالت المصابة أثناء تفشي الكوليرا أقل من 1 � المائة.

بدأ الشركاء اإلنسانيون � السودان � 6 أكتوبر، تنفيذ خطة التأهب واالستجابة للكوليرا
(أكتوبر - ديسمبر 2019) سعياً إ� الحصول على 20.8 مليون دوالر للتصدي لالنتشار

الحا�. وتستهدف خطة االستجابة 2.5 مليون شخص � ثما� واليات عالية التعرض
للخطورة الشديدة (النيل األزرق، وسنار، والج�يرة، والخرطوم، والقضارف، والنيل
األبيض، وكسال، ونهر النيل). وتحقيقاً لهذه الخطة، خصص الصندوق المركزي

لالستجابة لحاالت الطوارئ مبلغ 3 ماليين دوالر لتوفير مساعدات إلنقاذ الحياة لما
يقرب من 860,000 شخص على مدى ثالثة أشهر - على النحو المبين � خطة

االستجابة. وباإلضافة إ� ذلك، خصص احتياطي صندوق السودان اإلنسا� المخصص
للطوارئ 11 مليون دوالر لمواجهة الفيضانات والكوليرا � جميع أنحاء البلد. إال أن

خطة االستجابة تتطلب الم�يد من التمويل بشكل عاجل.

ويجري حاليا تنفيذ حملة للتطعيم ضد الكوليرا عن ط�يق الفم كانت قد بدأت � 11
أكتوبر، تستهدف 1.6 مليون شخص � المجتمعات المحلية المعرضة لمخاطر كبيرة

� واليتي النيل األزرق وسنار. والهدف من الحملة هو احتواء تفشي المرض ومنع
انتشاره إ� الواليات المجاورة.

تقييم المخاطر لمنظمة الصحة العالمية

يواجه السودان �يادة مستمرة � حاالت اإلسهال الما� الحاد / حاالت الكوليرا
المشتبه فيها منذ عام 2016. وتفيد التقا�ير بأن التفشي الحا� للمرض قد حدث �

أعقاب هطول األمطار الغ�يرة والفيضانات األخيرة � 15 من أصل 18 والية � جميع
أنحاء البالد. ونتيجة للفيضانات، أبلغت البالد عن أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية،
وبالتا� يمكن توقع حدوث الم�يد من حاالت الكوليرا � المستقبل. وعلى الرغم من

أن والية النيل األزرق تشترك � الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، ال يوجد حالياً أي
دليل على انتشار المرض عبر الحدود. وقد استجابت الحكومة بسرعة للكشف عن
الحاالت، ويجري تنفيذ تدابير الرقابة الالزمة من قبل السلطات القومية، بدعم من

الشركاء، الحتواء تفشي المرض.

استجابة الصحة العامة

تستجيب حكومة السودان والشركاء بتقديم المساعدات االنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا. وقد قامت وزارة الصحة االتحادية بتنشيط ف�يق العمل القومي
المعني بالكوليرا � 10 سبتمبر الذي يتو� تنسيق أنشطة االستجابة بين الشركاء الدوليين والوطنيين. وقد نشرت الوزارة ف�يقاً فنياً لمساعدة وزارة الصحة
� هذا التنسيق و� وضع استراتيجية لالستجابة. وقد تعززت نظم المراقبة واالبالغ بتو�يع تع�يفات الحاالت؛ واستمارات التحقيق � القضايا؛ والبحث عن

الحاالت النشطة. وقد قامت وزارة الصحة بتنشيط 14 مركزاً لمعالجة الكوليرا - أ�بعة � النيل األزرق و10 � سنار - ولديها بروتوكوالت موحدة إلدارة
الحاالت. وقد وفرت وزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤهما مجموعات للكوليرا (تكفي لمعالجة 200 شخص) عالوة على ثالث

مجموعات إضافية (تكفي لمعالجة 300 شخص) � خط اإلمداد. ومنظمة الصحة العالمية تدعم نظام مراقبة نوعية المياه; وأخذ عينات المياه واختبارها;
وأنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها. كما تقوم وزارة الصحة الوالئية بوالية النيل األزرق - بدعم من الشركاء - بتنفيذ أنشطة معالجة المياه بالكلور

والنهوض بالصحة � المناطق المتأثرة.

التحديات التي تواجه الشركاء اإلنسانيين

وعلى الرغم من التقدم المحرز � االستجابة، تواجه الجهات الفاعلة � المجال اإلنسا� تحديات كثيرة. هناك حاجة لم�يد من دورات التد�يب لضعف
أدوات التسجيل واإلرشادات وبروتوكوالت المراقبة. ويلزم تحسين التثقيف الصحي والوقاية من العدوى � مراكز عالج الكوليرا لمنع انتشار الكوليرا. كما

يلزم توفير أدوات التنظيف والمعدات والمالبس الواقية للقيام بحمالت التنظيف.
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ً وباإلضافة إ� ذلك، فإن الموارد المخصصة لالستجابة للكوليرا � السودان والتأهب � الواليات المعرضة للخطر الشديد تمثل حالياً تحدياً رئيسياً، وفقا
لوزارة الصحة االتحادية. وتذكر وزارة الصحة أن هناك حاجة إ� الم�يد من الجهود والتمويل لمعالجة الفجوات � مجاالت مراقبة النواقل، وإصحاح البيئة،

وكلورة المياه � النيل األزرق وسنار. ومن المرجح أن يؤثر نقص التمويل على االستجابة، مع إتاحة الفرصة لمنع حدوث حاالت جديدة، وتفادي وقوع
حاالت وفاة، وتوفير الوقت والموارد التي يحتمل أن تضيع.

A child receives the first dose of the cholera vaccine
((UNICEF, 11 October 2019

خاصية 
بدء حملة التطعيم ضد الكوليرا في السودان

بدأت حملة التطعيم ضد الكوليرا عن ط�يق الفم � واليتي النيل األزرق وسنار يوم
الجمعة 11 أكتوبر 2019 استجابة النتشار الكوليرا � البالد. وسيجري تطعيم أكثر من

1.6 مليون شخص فوق العام األول من العمر خالل األيام الخمسة القادمة بكال
الواليتين. ومنذ إعالن وزارة الصحة االتحادية عن تفشي المرض � 8 سبتمبر، أُبلغ عن

273 حالة إصابة بالكوليرا مشتبه فيها وثما� حاالت وفاة ذات صلة حتى 11 أكتوبر
� واليتي النيل األزرق وسنار. ولم ترد تقا�ير عن حدوث وفيات بسبب الكوليرا منذ

منتصف سبتمبر. وستنتهي الجولة األو� من الحملة � 16 أكتوبر وستليها جولة ثانية
� غضون أ�بعة إ� ستة أسابيع لتوفير جرعة إضافية لضمان حماية األشخاص خالل

السنوات الثالث القادمة. ولقد جرى شراء لقاحات الحملة بتمويل من التحالف العالمي
للقاحات والتحصين الذي قدم أيضاً مليو� دوالر أم�يكي لتغطية التكاليف التشغيلية

للحملة.

وقد بدأ الشركاء اإلنسانيون � السودان � 6 أكتوبر تنفيذ خطة االستعداد واالستجابة
للكوليرا (أكتوبر - ديسمبر 2019) وهم يسعون إ� الحصول على 20.8 مليون دوالر للتصدي لالنتشار الحا�. وتستهدف خطة االستجابة 2.5 مليون

شخص � ثما� واليات معرضة للخطورة الشديدة (النيل األزرق، وسنار، وج�يرا، والخرطوم، والقضارف، والنيل األبيض، وكسال، ونهر النيل). وستشمل
االنشطة تدخالت ادارة الحاالت؛ والخدمات الصحية؛ والمياه والمرافق الصحية والنظافة. وستشمل األنشطة أيضاً التخفيف من األسباب الكامنة وراء ارتفاع

معدالت الوفيات مثل سوء التغذية الحاد � األطفال دون سن الخامسة، واستهداف المدارس بأنشطة المياه والمرافق الصحية والنظافة عالوة على
حمالت النظافة الصحية. وتحقيقاً لهذه الخطة، خصص الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ مبلغ 3 ماليين دوالر مما سيوفر مساعدات لما يقرب
من 860,000 شخص إلنقاذ حياتهم على مدى ثالثة أشهر - على النحو المبين � خطة االستجابة. وباإلضافة إ� ذلك، خصص احتياطي صندوق السودان

اإلنسا� المخصص للطوارئ 11 مليون دوالر لمواجهة الفيضانات والكوليرا � جميع أنحاء البلد. بيد أن خطة االستجابة تتطلب م�يداً من التمويل بشكل
عاجل.

ويدعم الشركاء اإلنسانيون وزارة الصحة االتحادية السودانية � التصدي لتفشي الكوليرا. وتقوم فرق الصحة العامة بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية
القومية لتع�يز مراقبة االمراض ورصد نوعية المياه وإمدادات المياه العامة بالكلور. وستساعد هذه التدابير على حماية األشخاص األكثر عرضة للخطر

الشديد. وبوصفها جزءاً من جهود االستجابة الجا�ية الحتواء تفشي المرض، جرى إنشاء 14 مركزاً لمعالجة الكوليرا مزودة بنقاط للعالج باإلماهة الفموية
ومراكز مخصصة للعزل، وتزويدها بالمعدات الالزمة إلدارة ومعالجة المرضى � واليتي النيل االزرق وسنار. كما جرى تد�يب العاملين الصحيين على

تشخيص المرضى وعالجهم بسرعة وفعالية. وحتى االن خرج أكثر من 160 م�يضاً من المستشفى بعد تلقيهم العالج. وتلقى التد�يب وجرى نشر حوا�
3,560 من القائمين بالتطعيم، وأكثر من 2,240 من القائمين على التعبئة االجتماعية، وحوا� 70 مراقباً مستقال � الواليتين. كما أرسل أكثر من 240

ف�يقاً متنقال لتنفيذ الحملة، باإلضافة إ� 251 موقعاً ثابتاً � المرافق الصحية و258 موقعاً مؤقتاً بما � ذلك المعسكرات والمدارس والمساجد ومناطق
األسواق وغيرها من األماكن العامة.

وتعتبر الممارسات الصحية الجيدة واستخدام المياه المأمونة أمراً أساسياً لمنع �يادة انتشار الكوليرا. وتشمل أنشطة االستجابة العاجلة �يارات من بيت إ�
بيت يقوم بها مئات من أفراد المجتمع الذين يقومون برفع الوعي بين األسر بكيفية تنظيف وتخ�ين مياه الطهي والشرب بأمان، وممارسة النظافة

الصحية الجيدة وغسل األيدي، والتعامل اآلمن مع الطعام، وكيفية رعاية أحد أفراد األسرة المرضى، وأوان طلب العالج الطبي.

(١٣ أكتوبر ٢٠١٩)

التنبؤ 
توقعات بحاالت الكوليرا في السودان خالل األشهر الستة المقبلة

(٦ أكتوبر ٢٠١٩)
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قام ف�يق من الخبراء من مقر منظمة الصحة العالمية � جنيف متخصص � التنبؤ
بالكوليرا ب�يارة السودان األسبوع الماضي. ويقدر الف�يق بأنه قد يكون هناك ما بين
5,000 و13,200 حالة كوليرا � األشهر الستة المقبلة � واليات السودان المعرضة
للخطر الشديد. وقد وضعت التوقعات على أساس نمط تفشيات الكوليرا/اإلسهال

الما� الحاد السابقة � المدة من 2016 إ� 2018.

هناك سينا�يوهان محتمالن - أفضل حالة وأسوأ حالة. و� أفضل الحاالت، ستشهد
ثما� واليات معرضة للخطر الشديد متاخمة للمناطق المتأثرة حالياً بالكوليرا ما بين
20 و30 � المائة من الحاالت التي شهدتها المدة من 2016 إ� 2018. وهذا يعني

أن ما يصل إ� 7,518 شخصاً سيتأثرون بالكوليرا.

و� أسوأ الحاالت، سوف ينتشر تفشي المرض إ� ما وراء الواليات الثما� المعرضة للخطر الشديد، وسوف تحدث نسبة تتراوح بين 40 و50 � المائة
من الحاالت التي حدثت � التفشي األخير. و� هذا التقدير، سيتأثر أكثر من 13,000 شخص بالكوليرا � 10 واليات.

هناك عدة عوامل مطلوبة لضمان أفضل سينا�يو. ويشمل ذلك مستوى عالياً من الشفافية وتبادل المعلومات بين الشركاء الذين يستجيبون للتفشي،
واالستجابة القومية الس�يعة، والمشاركة النشطة من جانب المجتمع المحلي، والمواد الترويجية المتاحة بسهولة لتع�يز الصحة، و�يادة عدد مواقع

المراقبة للكشف عن حاالت جديدة عند ظهورها.

االستجابة للطوارئ 
خطة التأهب واالستجابة اإلنسانية للكوليرا

تنقسم األمراض الرئيسية التي تفشت � السودان خالل العقود الماضية إ� ثالث
فئات استناداً إ� نوع انتقال المرض: األمراض التي تنقلها المياه، واألمراض التي

تنقلها نواقل األمراض، واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ويعزى ذلك
أساساً إ� انخفاض إمكانية الحصول على والتغطية المنخفضة لمياه الشرب المأمونة

والمرافق الصحية واإلصحاح البيئي وشمول التطعيم، وقد فاقم من ذلك ضعف
الهياكل األساسية الصحية والمياه والمرافق الصحية والنظافة. وشهدت البالد أسوأ
فيضانات منذ عام 2015، مما خلق أرضية مواتية لظهور واستشراء األمراض التي

تنقلها المياه واألمراض التي تنقلها ناقالت األمراض مثل الكوليرا والدوسنتا�يا وحمى
الضنك والمال�يا وغيرها. وكانت أكثر الواليات تأثراً من الفيضانات هي واليات النيل

وكسال والخرطوم والج�يرة وشمال كردفان.

وتفشي المرض ينتشر � المناطق والواليات المجاورة لها على الرغم من تدابير المراقبة الفو�ية واألولية التي يتخذها شركاء الصحة والمياه والمرافق
الصحية والنظافة تحت قيادة الحكومة. فبدون �يادة تدابير المراقبة � الوقت المناسب وبصورة مكثفة � الواليات المعرضة للخطر الشديد والواليات

المجاورة، من المرجح أن ينتشر التفشي إ� واليات أخرى. وشهد نمط االنتشار خالل آخر تفشي لإلسهال الما� الحاد نفس التطور بإغراق الواليات مجاورة
الواحدة تلو األخرى بسبب حركة السكان وسوء حالة المياه والمرافق الصحية والنظافة وغير ذلك من نقاط التعرض للمخاطر. ووفقاً لوزارة الصحة

االتحادية ومنظمة الصحة العالمية، فان ثما� واليات معرضة لخطر شديد; وهي النيل األزرق وسنار وج�يرة والخرطوم والقضارف والنيل األبيض وكسال
ونهر النيل

وقد طلبت وزارة الصحة االتحادية أكثر من 3 ماليين جرعة من لقاح الكوليرا الفموي من أجل القيام بحملة تلقيح. والهدف من الحملة هو احتواء تفشي
المرض ومنع انتشاره إ� المناطق المجاورة. وسوف تستهدف حملة رد الفعل األولية ما ي�يد على 1.6 مليون شخص يعيشون � مجتمعات معرضة

لخطورة شديدة � واليتي النيل األزرق وسنار والذين سيحصلون على جرعتين من اللقاح.

ولدعم جهود الحكومة الرامية إ� احتواء المرض ومنع �يادة انتشاره، وضع الشركاء اإلنسانيون خطة للتأهب واالستجابة للكوليرا ويسعون إ� الحصول
على 20,300,03920,300,039  دوالر أم�يكي � األشهر الثالثة القادمة لتمويل الخطة.

وقد بنيت هذه الخطة على 6 ركائز رئيسية تمشياً مع التدخالت العالمية المتعددة القطاعات لمكافحة الكوليرا والخطة الوطنية لالستجابة لإلسهال الما�
الحاد � السودان للمدة 2019-2018:

(٦ أكتوبر ٢٠١٩)
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1. القيادة والتنسيق

2. المراقبة وإعداد التقا�ير

3. المشاركة المجتمعية

4. المياه والمرافق الصحية والنظافة والسالمة الغذائية

5. استخدام لقاح الكوليرا الفموي

6. تع�يز النظم الصحية (إدارة الحاالت وبرنامج الوقاية من العدوى)

وباإلضافة إ� ذلك، ونظراً النتشار سوء التغذية عموماً � الواليات المستهدفة، فقد أدرجت استجابة للتغذية � إطار تع�يز النظم الصحية لدعم إدارة
ً الحاالت، وإسداء المشورة بشأن تغذية الرضع واألطفال الصغار بالنسبة لألطفال المصابين بسوء التغذية والحوامل والمرضعات المتأث�ين بالكوليرا. وتمشيا

مع االستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والبروتوكوالت القومية والدولية، ستسهم األنشطة المقترحة � االستجابة واحتواء الم�يد من االنتشار والحد من
حاالت الوفاة الناجمة عن األمراض المنقولة بالمياه (مع التركيز على الكوليرا) وانتشار األمراض المنقولة بواسطة ناقالت المرض � الواليات الثما�

المستهدفة على مدى ثالثة أشهر. وبموجب تفويضها األساسي المتمثل � األمن الصحي للمجتمعات المحلية، ستقوم منظمة الصحة العالمية بحماية
الصحة وتعمل على ضمان األمن الصحي.

وبوجه عام، سيستهدف الشركاء 13,000 شخص بإدارة حاالت الكوليرا، و1,016,006 شخص (بمن فيهم الالجئين � المعسكرات المعرضة للخطر) مع
توفير خدمات صحية مباشرة، كما سيستفيد 2,5 مليون شخص من عمليات المياه والمرافق الصحية والنظافة، عالوة على 300,000 طفل يعانون من

سوء التغذية الحاد، و546,000 أم ومقدم رعاية للحصول على المشورة بشأن تغذية األطفال الرضع والصغار. كما سيجري استهداف الالجئين الذين
يعيشون � معسكرات � واليات كسال، والقضارف، والنيل األبيض، و� مواقع "المناطق المفتوحة" � والية الخرطوم من خالل استجابة متعددة

القطاعات. وستشمل األنشطة أيضاً التخفيف من األسباب الكامنة وراء ارتفاع معدالت الوفيات مثل سوء التغذية الحاد بين األطفال دون سن الخامسة،
واستهداف المدارس بأنشطة المياه والمرافق الصحية والنظافة وحمالت النظافة الصحية.

يرجى االطالع على الخطة الكاملة للتأهب واالستجابة اإلنسانية للكوليرا

صور 
لمحة موجزة عن الكوليرا في السودان (حتى 15 أكتوبر 2019)

(١٣ أكتوبر ٢٠١٩)

https://reliefweb.int/node/3332088
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االستجابة للطوارئ 
لمحة عامة عن الفيضانات

تتو� اللجنة التوجيهية التابعة للجنة الفنية المشتركة لمهام الفيضان التي تقودها
مفوضية العون اإلنسا� الحكومية تنسيق االستجابة للفيضانات � السودان. وتسير

االستجابة العامة بشكل جيد � المناطق التي تدير فيها المنظمات اإلنسانية عمليات
وحيث يتم تنفيذ خطط التأهب وال سيما � واليات دارفور وجنوب كردفان. ويجري

تيسير اإلجراءات اإلدا�ية الحكومية إلتاحة الوصول من قبل مفوضية العون اإلنسا�
دون مواجهة تحديات كبيرة. كما جرت تقييمات لتحديد األشخاص المحتاجين

للمساعدات � المناطق المتأثرة بالفيضانات � واليات دارفور وكسال والنيل األبيض
وسنار وألول مرة � والية الخرطوم. وحتى 19 من سبتمبر 2019، تأثر ما يقدر بنحو
364,200 شخص باألمطار الغ�يرة والسيول � 16 والية و� منطقة أبيي*، وفًقا لما
ذكرته مفوضية العون اإلنسا� والشركاء. كما أبلغت مفوضية العون اإلنسا� عن 78

باء. وقد حالة وفاة ذات صلة، ويرجع ذلك أساساً إ� انهيار األسطح والصعق بالكه�
ر 45,104 منزالً وتعرض 27,742 منزالً للتلف. ُدم�

ويجتمع ف�يق التنسيق المشترك بين القطاعات � الخرطوم أسبوعياً لتنسيق الجهات
الفاعلة � المجال اإلنسا� حول االحتياجات الرئيسية واالستجابة والفجوات.

وسيضيف الف�يق اآلن االستجابة لتفشي اإلسهال الما� الحاد / الكوليرا إ� جدول
أعماله. وعلى المستوى الوال�، يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع مفوضيات
العون اإلنسا� على مستوى الواليات لتنسيق تحديد االحتياجات الرئيسية واالستجابة

والفجوات. أما � المناطق التي ال يوجد فيها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، فقد
جرى تحديد الوكاالت بوصفها جهات اتصال لقيادة جهود التنسيق. ونظراً لحجم

االحتياجات � والية النيل األبيض، قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بنشر ف�يق � الوالية لتنسيق االستجابة.

(٣٠ سبتمبر ٢٠١٩)



SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩  الصفحة 8 من 13

ويتزايد ببطء العدد اإلجما� للسكان الذين تأثروا بالفيضانات والذين يحتاجون إ� المساعدات، حيث أصبح من الممكن الوصول إ� الم�يد من المناطق -
حيثما تجف المياه - بشكل رئيسي � محليات السالم وتندلتي � والية النيل األبيض. أما � المناطق التي ال توجد فيها الجهات الفاعلة اإلنسانية، فإن
مفوضية العون اإلنسا� والجهات الفاعلة الوطنية تحاول تلبية االحتياجات، ولكن االستجابة تعوقها محدودية إمدادات اإلغاثة أو التمويل أو الموظفين.

وتتمثل الحاجة الرئيسية لجميع المتأث�ين بالفيضانات � المآوي لحاالت الطوارئ واللوازم األس�ية المنزلية. ووفقاً لخدمة التتبع الما�، يجري تمويل قطاع
مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية � خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019 بنسبة 0.3 � المائة فقط اعتباراً من 12 سبتمبر 2019. وتشمل احتياجات

المساعدات األخرى الغذاء والماء والمرافق الصحية والنظافة والخدمات الصحية.

الفجوات البارزةالفجوات البارزة

على الرغم من جميع جهود االستجابة المستمرة التي تبذلها السلطات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير
الحكومية الوطنية والبلدان اإلقليمية، لم يتلق جميع األشخاص المساعدات التي يحتاجونها. � واليات النيل األبيض وسنار والخرطوم والقضارف، هناك ما

يقرب من 36,000 شخص ما زالوا بحاجة إ� المياه والمرافق الصحية والنظافة. أما � واليات النيل األبيض وسنار والج�يرة، ال يزال 107,000 شخص
بحاجة إ� المساعدات الصحية. � واليات النيل األبيض والخرطوم وسنار وكسال، ال يزال هناك حوا� 45,000 شخص يحتاجون إ� مآوي الطوارئ /

المواد غير الغذائية. ولم تقدم سوى مساعدات محدودة � مجال التعليم.

التوقعاتالتوقعات

ووفًقا آلخر تنبؤات هيئة اإلرصاد الجوي السودانية، من المتوقع هطول كميات أقل من األمطار مع انتهاء موسم األمطار � جميع أنحاء البالد. ومع ذلك
من المتوقع أن يكون معدل هطول األمطار أعلى قليالً من المعدل الطبيعي � واليات النيل األزرق وجنوب كردفان واألجزاء الجنوبية من منطقة دارفور. ال

يزال خطر تفشي األمراض المنقولة بالمياه مثل اإلسهال الما� الحاد والكوليرا مرتفعاً وقد تنشأ احتياجات إضافية � األشهر المقبلة. وينبغي تع�يز
أنشطة مكافحة ناقالت األمراض � جميع الواليات لتخفيف هذا الخطر.

* الوضع النها� لمنطقة أبيي لم يتحدد بعد.

منظمة اإلشراق الغير حكومية الوطنية توزع إمدادات اإلغاثة
التي تبرعت بها قطر الخي�ية � ق�ية مكلي، بوالية كسال

(اإلشراق ، سبتمبر 2019)

خاصية 
تلقى األشخاص المتأثرون بالفيضانات مساعدات

عينية من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت
واإلمارات العربية المتحدة وتركيا

مع استمرار السلطات الحكومية والمنظمات اإلنسانية � تقديم مساعدات لألشخاص
المتأث�ين باألمطار الغ�يرة والسيول � السودان، وصلت مساعدات إنسانية من الخارج

أيضاً. حيث تقدم كل من دولة قطر والمملكة الع�بية السعودية والكويت واإلمارات
الع�بية المتحدة وتركيا المساعدات إ� جهود اإلغاثة من الفيضانات. وحتى 22

سبتمبر، تأثر ما يقدر بنحو 364,230 شخصاً، من بينهم 78 من الوفيات، باألمطار
الغ�يرة والسيول � 17 والية من أصل 18 والية ومنطقة أبيي، وفًقا لما ذكرته

مفوضية العون اإلنسا� الحكومية والشركاء. وغالبية المتأث�ين يحتاجون إ� مآوي
الطوارئ والمستلزمات المنزلية، والطعام، والخدمات الصحية والصحة، وكذلك المياه،

ً وخدمات المرافق الصحية والنظافة. وقد تجاوز بالفعل عدد األشخاص المتأث�ين حاليا
عددهم عام 2017 وسيحتاج العاملون � المجال اإلنسا� إ� تجديد إمداداتهم

اإلنسانية.

وكانت المساعدات المقدمة من قطر والمملكة الع�بية السعودية وجمعية العون المباشر (الكويتية) ومؤسسة خليفة بن زايد (اإلمارات الع�بية المتحدة)
وجمعية الهالل األحمر التركي مكملة لما تقدمه بالفعل الجهات الفاعلة اإلنسانية � السودان من خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019. حيث تلقت

خطة االستجابة اإلنسانية 377.9 مليون دوالر من أصل 1.15 مليار دوالر مطلوبة (بنسبة تمويل متحصل تبلغ 32.9 � المائة) وذلك حتى تا�يخ 22
سبتمبر 2019.

جمعية قطر الخي�يةجمعية قطر الخي�ية

(٣٠ سبتمبر ٢٠١٩)

https://fts.unocha.org/appeals/670/summary
https://qatarfund.org.qa/en/
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أعلنت قطر � 1 سبتمبر 2019 أنها قدمت مساعدات إغاثة طارئة بقيمة 5 ماليين دوالر أم�يكي - بتمويل من صندوق قطر للتنمية - لمساعدة المتأث�ين
بالفيضانات � السودان. حيث كانت الدفعة األو� من إمدادات الفيضانات واألدوية قد وصلت إ� الخرطوم � أواخر يوليو. وشملت اإلمدادات أيضاً مواد

اإليواء، واإلمدادات الغذائية، ومعدات الرش واألدوية. باإلضافة إ� ذلك، كُلفت المنظمات القط�ية اإلنسانية والغوثية � الخرطوم بتقديم المساعدات
لحاالت الطوارئ، بما � ذلك دعم الغذاء والماء والمرافق الصحية، كما ستوفر الفرق الطبية مساعدات عاجلة � مجال الرعاية الصحية للمتأث�ين

بالفيضانات.

وتقوم قطر الخي�ية حالياً بتوفير مستلزمات الطوارئ المنزلية والتدخالت الغذائية � والية النيل األبيض. أما � والية الج�يرة، ستقوم قطر الخي�ية بتوفير
مستلزمات الطوارئ المنزلية وكذلك المياه والمرافق الصحية والمساعدات � مجال المياه والمرافق الصحية والنظافة. وسيجري توفير الغذاء واللوازم

المنزلية الطارئة باإلضافة إ� الخدمات الصحية والمرافق الصحية � والية كسال. وتعمل مؤسسة قطر الخي�ية � العديد من القطاعات اإلنسانية بما �
ذلك الصحة والمآوي لحاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية، والتعليم، واألمن الغذا� ووسائل العيش واالنتعاش المبكر.

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانيةمركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

أرسلت المملكة الع�بية السعودية � 2 سبتمبر 2019 طائرتين من اإلمدادات اإلنسانية (الخيام والطعام والحُصر والبطانيات واإلمدادات الطبية) من مركز
الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية لتو�يعها على األشخاص المتأث�ين بالفيضانات � واليات الخرطوم النيل األبيض ونهر النيل. باإلضافة إ� ذلك،

جرى إرسال معدات الرش والمبيدات الالزمة لمنع انتقال األمراض. كما أرسلت المملكة الع�بية السعودية خمسة أطنان من اإلمدادات والمحاليل الطبية،
فضالً عن 111 طناً من المساعدات الغذائية. كما وصل ف�يق متخصص من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية إ� البالد لإلشراف على عملية

التو�يع.

جمعية العون المباشر الكويتيةجمعية العون المباشر الكويتية

قامت جمعية العون المباشر الكويتية � 3 سبتمبر 2019 بنقل إمدادات اإلغاثة اإلنسانية، بما � ذلك مواد اإليواء واإلمدادات الغذائية – التي تكفي
المجموعة الواحدة منها عائلة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد - إ� الخرطوم لمساعدة المتأث�ين باألمطار الغ�يرة والفيضانات. وسترسل جمعية

العون المباشر م�يًدا من المساعدات إ� أن ينتهي موسم الفيضان.

مؤسسة خليفة بن زايدمؤسسة خليفة بن زايد

� 7 سبتمبر 2019، أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد � اإلمارات الع�بية المتحدة أنها ستوزع مساعدات إنسانية ومساعدات غذائية لحوا� 30,000 عائلة
سودانية متأثرة باألمطار والسيول � واليات الخرطوم والج�يرة والنيل األبيض. وستقوم المؤسسة بتنسيق مساعدات اإلغاثة مع مفوضية العون اإلنسا�

الحكومية. وقد قام ف�يق من المؤسسة بشراء مواد اإلغاثة من السوق المحلية لتوفير الوقت وضمان تقديم المساعدات بسرعة. كما سيجري تو�يع
المواد الغذائية األساسية ومواد اإليواء على األسر المتأثرة. وقامت مؤسسة اإلمارات الع�بية المتحدة بتو�يع اإلمدادات الغذائية والخيام على األشخاص

الذين دمرت منازلهم � والية الج�يرة.

جمعية الهالل األحمر التركيجمعية الهالل األحمر التركي

تقوم جمعية الهالل األحمر التركي بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر السودا� بشأن االستجابة لألشخاص المتأث�ين بالفيضانات � البالد. وجرى تسليم
1,000 عبوة غذائية للمتأث�ين � منطقة الجيلي بوالية الخرطوم � 8 سبتمبر. كما وصلت طائرتان للشحن � 18 سبتمبر إ� الخرطوم قادمتان من أنقرة

تحمالن الخيام والبطانيات وأدوات النظافة وعلب الطعام. وتخطط الجمعية لتو�يع الم�يد من المواد الغذائية والبطانيات ومستلزمات النظافة وستقوم
ببناء معسكر من خيام، على األقل 100 خيمة، لألشخاص الذين دمرت منازلهم.

االستجابة للطوارئ 
االستجابة للفيضانات حسب القطاع (حتى 30 سبتمبر 2019)

حتى 30 سبتمبر 2019 تأثر ما يقدر بنحو 364,200 شخص باألمطار الغ�يرة والسيول � شتى أنحاء السودان. وتحتاج معظم األسر المتأثرة إ� المآوي
لحاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية، مثل األغطية البالستيكية والحصائر البالستيكية وآنية حفظ السوائل (الجركانات) والبطانيات وأدوات الطهي. وهذه

العناصر تساعد على استعادة الشعور بالحد األد� من الكرامة والحماية من التعرض لعناصر الطبيعة، والتخفيف من المخاطر الصحية، وتوفير

(١ أكتوبر ٢٠١٩)

https://qatarfund.org.qa/en/
https://ksrelief.org/Pages/News
https://direct-aid.org/donate/en/most/relief-of-flood-victims-in-sudan-and-mauritania.html
https://www.khalifafoundation.ae/ar-ae/Pages/default.aspx
https://www.kizilay.org.tr/


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩  الصفحة 10 من 13

Women receive relief supplies donated by Qatar
Charity in Makali village, Kassala State (Aleshraq

(NNGO, Sept 2019

المستلزمات المنزلية األساسية، وضمان بعض الخصوصية واألمن للمحتاجين. ويجرى
تنسيق االستجابة للفيضانات � السودان من قبل اللجنة التوجيهية للجنة الفنية

المشتركة لمهام الفيضان، والتي تقودها مفوضية العون اإلنسا� الحكومية. وتبذل
جهود لإلغاثة تتوالها المؤسسات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير

الحكومية الوطنية والدولية، والمنظمات الخي�ية الدولية.

استجابة قطاع مآوي الطوارئ / المواد غير الغذائية للفيضاناتاستجابة قطاع مآوي الطوارئ / المواد غير الغذائية للفيضانات

إن قطاع المآوي لحاالت الطوارئ / المواد غير الغذائية قادر لمحة عامة على القطاع: 
على االستجابة لالحتياجات المتمثلة � مآوي الطارئة والمواد غير الغذائية لحوا�

230,000 شخص – عن ط�يق 10 جهات من شركاء القطاع والمساعدات الدولية - �
كل ال 16 والية المتأثرة. كما تمكن هؤالء الشركاء أيضاً من الوصول إ� األسر المتأثرة

� منطقتي أبيي وأجوك.

الفجوات: تبلغ الفجوة الحالية الحتياجات المواد غير الغذائية 34 � المائة من األسر
المتأثرة (حوا� 117,700 شخص) � 16 والية و� منطقة أبيي. وتشمل الواليات
التي بها فجوات رئيسية واليات النيل األزرق والقضارف والج�يرة وكسال حيث جرى

الوصول بمساعدات المآوي لحاالت الطوارئ / المواد غير الغذائية إ� أقل من 20 � المائة من المتأث�ين. وقد لجأت األسر التي لم تحصل على مآوي
للطوارئ إ� المبا� العامة مثل المدارس. ونظراً لقرب انتهاء موسم األمطار، فإن تدخالت المآوي الطارئة للنازحين األكثر عرضة للمخاطر، والمجتمعات
المضيفة لهي أولوية قصوى. وقد خصص خط إمداد المواد غير الغذائية موارداً إضافية لتلبية االحتياجات � واليات الخرطوم، والنيل األبيض، والبحر

األحمر.

استجابة قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش استجابة قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش للفيضاناتللفيضانات

لمحة عامة على القطاع: قام قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش بتغطية احتياجات األمن الغذا� ووسائل العيش لنحو من 268,000 من األشخاص
المتأث�ين باألمطار الغ�يرة والفيضانات � جميع أنحاء البالد. وما زال ما يقدر 78,200 شخص (حوا� 21 � المائة( ينتظرون للحصول على المساعدات.

ولضمان االستجابة الس�يعة لألشخاص المحتاجين، قام برنامج الغذاء العالمي بتحديد المخزون اإلستراتيجي للطوارئ وإعادة تخصيصه وتو�يعه � مناطق
مختلفة من األماكن المتأثرة. وقدمت أيضاً كل من قطر، والكويت، والمملكة الع�بية السعودية، وتركيا دعماً إضافياً.

الفجوات: هناك حاجة إ� م�يد من المساعدات الغذائية � والية الخرطوم. كما ال تزال بعض المناطق � م�بع أبيي وفق قرار محكمة التحكيم الدائمة
يتعذر الوصول إليها بسبب مياه الفيضانات، ويبحث الشركاء عن خيارات أخرى إليصال األغذية إ� المتأث�ين. كما تلزم إعادة التزويد بالبذور واألدوات

والماشية � واليات كسال والنيل األبيض وشمال دارفور والبحر األحمر والنيل األزرق.

استجابة قطاع الصحة استجابة قطاع الصحة للفيضاناتللفيضانات

لمحة عامة على القطاع: لقد كان القطاع الصحي قادراً على االستجابة الحتياجات حوا� 169,000 شخص تأثروا باألمطار الغ�يرة والفيضانات � جميع
أنحاء البالد. وال يزال هناك ما يقدر بنحو 107,500 نسمة (حوا� 30 � المائة) لم يتلقوا المساعدات بعد.

يجرى تنسيق استجابة الصحة للفيضانات من قبل اللجنة الفنية المشتركة لمهام الفيضان التابعة لوزارة الصحة االتحادية والتي تشارك � رئاستها منظمة
الصحة العالمية. وقد جرى تفعيل نظام اإلنذار المبكر واالستجابة اليومي � جميع المرافق الصحية � المناطق المتأثرة بالفيضانات. كما دعمت منظمة
الصحة العالمية تفعيل إجراء التحقيقات بشأن اإلنذار من األمراض المعرضة للوباء واالستجابة لها � جميع الواليات المتأثرة، ووزعت 16 مجموعة من

مجموعات االستجابة الس�يعة - وهي كافية لتغطية احتياجات ما يصل إ� مليو� شخص لمدة ثالثة أشهر.

كما جرى إطالق التعبئة المجتمعية والحمالت المتكاملة لمكافحة ناقالت األمراض � المناطق المتأثرة، حيث تغطي منظمة الصحة العالمية تكاليف
التشغيل، وتوفير المعدات، والحماية الشخصية، والنقل، والتد�يب. كما أن تقديم المساعدات � الصحة الجنسية واإلنجابية مطلوب � جميع الواليات

المتأثرة. ومن بين مجموع السكان المتأث�ين بالفيضانات، يقدر أن 83,100 من النساء هن � سن اإلنجاب، منهن حوا� 8,300 سيدة حامل. هناك حاجة
إ� مستلزمات الصحة اإلنجابية � حاالت الطوارئ، بما � ذلك مجموعات الوالدة النظيفة، � جميع الواليات المتأثرة لضمان الوالدة المأمونة، وتوفير

خدمات رعاية التوليد � حاالت الطوارئ، وكذلك خدمات الصحة اإلنجابية الجنسية األخرى المنقذة للحياة.
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الفجوات: هناك حاجة إ� الم�يد من إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية � معظم الواليات المتأثرة فضالً عن تقديم الدعم لخدمات اإلحالة المنقذة
للحياة للحاالت الطارئة والميسورة التكلفة. كما من المطلوب أيضاً دعم مكافحة ناقالت األمراض، وحمالت سالمة المياه، وكلورة المياه، والتوعية

المجتمعية. وقد أبلغ صندوق األمم المتحدة للسكان عن وجود فجوة � إمدادات مجموعات (أطقم) الكرامة بسبب نقص التمويل.

استجابة قطاع التغذية للفيضاناتاستجابة قطاع التغذية للفيضانات

لمحة عامة عن القطاع: تمكن قطاع التغذية من تلبية االحتياجات الغذائية لحوا� 8,600 طفل دون سن الخامسة ممن تأثروا باألمطار الغ�يرة والسيول �
شتى أنحاء البالد. وال يزال هناك حوا�58,300 طفل (حوا� 85 � المائة) ينتظرون المساعدات.

وقد ُقد�م دعم ما� للشركاء – وزارة الصحة الوالئية والمنظمات غير الحكومية - إلجراء األنشطة ذات الصلة باالستجابة للفيضانات - بما � ذلك اإلحالة
لحاالت سوء التغذية. وقدم الشركاء الصحيون إمدادات التغذية التي جرى إرسالها إ� الواليات المتأثرة للتخفيف من أي �يادة � احتياجات أو تقييد

األطفال المصابين بسوء التغذية. كما يجري تقديم خدمات برنامج التغذية التكميلي، وبرنامج العيادات الخارجية العالجي � بعض الواليات المتأثرة. أجري
فحص محيط منتصف الذراع العلوي (مقياس محيط أعلى العضد)، كما جرى تأسيس برامج تغذية الرضع وصغار األطفال والبرامج المتنقلة للتغذية

العالجية للمرضى الخارجيين.

الفجوات: � كسال، يجب إجراء فحص جماعي لمحيط منتصف الذراع العلوي مع تدخالت األغذية العالجية الجاهزة، والتدخالت الغذائية التكميلية الجاهزة
� 22 ق�ية متأثرة � محليات نهر عطبرة و�يفي كسال وحلفا الجديدة.

استجابة قطاع الحماية للفيضاناتاستجابة قطاع الحماية للفيضانات

لمحة عامة للقطاع: هناك مخاوف تتعلق بالحماية � المناطق المتأثرة بسبب نقص الخصوصية واالكتظاظ. تشكل الفجوات � القطاعات األخرى مثل
االفتقار إ� مرافق المياه والمرافق الصحية والنظافة، ونقص مواد اإليواء والحصول غير اآلمن على الخدمات خطراً على النساء والفتيات. وهناك أيضا

نقص � الوعي بمخاطر وخدمات العنف القائم على النوع االجتماعي. قدم الصندوق خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المنقذة للحياة � الواليات
المتأثرة باإلضافة إ� رعاية التوليد والطوارئ األساسية والشاملة � حاالت الطوارئ، ويشمل ذلك توفير اإلدارة الس�ي�ية لخدمات االغتصاب واإلحالة

للناجيات من العنف الجنسي، وتنظيم األسرة، وإدارة األمراض المنقولة عن ط�يق االتصال الجنسي. وقد جرى تو�يع مجموعات (أطقم) الكرامة � العديد
من الواليات، و� والية النيل األبيض، كما دعم الصندوق توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي � العيادات

المتنقلة التي تعالج المجتمعات المتأثرة.

الفجوات: هناك فجوات � توفير مجموعات (أطقم) الكرامة للنساء والفتيات المتأثرات � سن الصحة اإلنجابية. وهناك حاجة إ� رسم خرائط مناسبة
لخدمات العنف القائم على نوع الجنس � المحليات المتأثرة من أجل إنشاء آليات اإلحالة.

استجابة قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة للفيضاناتاستجابة قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة للفيضانات

لمحة عامة عن القطاع: تمكن قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة من تلبية احتياجات حوا� 222,000 شخص تأثروا باألمطار الغ�يرة والسيول �
أنحاء البالد كافة. وما زال هناك حوا� 125,000 شخص (حوا� 34 � المائة) ينتظرون المساعدات.

إن األنشطة الصحية البيئية – بما � ذلك مراقبة نوعية المياه، وحمالت مكافحة ناقالت األمراض، والمرافق الصحية والنظافة – هي أنشطة جا�ية �
المناطق المتأثرة. كما جرى تو�يع إمدادات المياه والمرافق الصحية والنظافة (أقراص الكلور، وأوا� السوائل ’الجركانات‘، والصابون) على األسر المتأثرة.

ولدعم األنشطة المتكاملة لمكافحة ناقالت األمراض وإتاحة الحصول على المياه المأمونة، قامت منظمة الصحة العالمية بتقديم آالت تعفير، وخزانات
المياه، ومجموعات اختبار نوعية المياه، ومرشحات (فالتر) المياه، ومعدات الوقاية الشخصية، ومجموعات جمع اليرقات كما تلقت بعض األسر المتأثرة

إمدادات المياه والمرافق الصحية والنظافة، وألواح (صبات) المراحيض. كما جرى إصالح شبكات المرافق الصحية � بعض الواليات وفتحت المصارف
المسدودة. كما جرى توفير مضخات المياه لتص�يف المياه الراكدة.

أفرجت وزارة الصحة االتحادية عن 2,890,000 جنيه سودا� (حوا� 64،000$) لبناء 300 مرحاضاً للطوارئ؛ عالوة على تكاليف العمالة لتطهير وتنظيف
المراحيض؛ ومعالجة مصادر المياه بالكلور، بما � ذلك اإلشراف والرصد ؛ وأقراص الكلور لوالية الخرطوم.

قام قسم االتصاالت من أجل التنمية التابع لليونيسيف، بالشراكة مع وحدة تع�يز الصحة � وزارة الصحة الوالئية، بتد�يب 200 من المتطوعين الشباب
على أساليب الوقاية من األمراض المنقولة بواسطة المياه، فضالً عن مهارات التواصل بين األفراد واستخدام وسائل التواصل االجتماعي � التعبئة

االجتماعية. وسوف يقوم المتطوعون اللذين تلقوا التد�يب بإجراء أنشطة تغيير السلوك � المناطق المتأثرة.
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الفجوات: يلزم إجراء م�يد من حمالت الترويج للنظافة � المناطق المتأثرة. فقد أبلغ عن فجوات � خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة � بعض
المناطق بما � ذلك جمع النفايات وتص�يف المياه الراكدة. كما أن بعض مراكز تو�يع المياه بحاجة إ� إعادة تأهيل، وأنشطة مكافحة ناقالت األمراض
مطلوبة � المناطق التي أصبح الوصول إليها متاحاً. وستحتاج المناطق التي يتعذر الوصول إليها حالياً بسبب مياه الفيضانات إ� المساعدات � مجال

المياه والمرافق الصحية ومكافحة ناقالت األمراض كما ستحتاج المراحيض التالفة إ� اإلصالح.

استجابة قطاع الالجئين (مشترك بين القطاعات) استجابة قطاع الالجئين (مشترك بين القطاعات) للفيضاناتللفيضانات

لمحة عامة للقطاع: يجرى تنسيق االستجابة المشتركة بين الوكاالت لالجئين � السودان من خالل المنتدى التشاوري لالجئين، الذي تقوده مفوضية األمم
المتحدة لشئون الالجئين ومفوضية الالجئين الحكومية والذي يغطي جميع التدخالت الخاصة بالالجئين وطالبي اللجوء التي قدمتها الجهات الفاعلة

اإلنسانية عبر كافة القطاعات) الحماية، المآوي لحاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية، الصحة، المياه والمرافق الصحية، األمن الغذا� والتغذية، وسائل
العيش، والتعليم).

جرى تنفيذ أنشطة التأهب لموسم األمطار � معسكرات الالجئين � والية شرق دارفور قبل بداية موسم األمطار. حيث وزعت البطانيات واألغطية
البالستيكية، باإلضافة إ� تنظيف شبكات المرافق الصحية، والحفائر. كما جرى االنتهاء من الوقاية من الفيضانات واسعة النطاق والصيانة � 2018

لمعسكرات الالجئين الموجودة � المناطق المعرضة للفيضانات. أما � والية الخرطوم فقد قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومفوضية
الالجئين الحكومية بإنهاء تو�يعات المواد غير الغذائية - بما � ذلك مواقع الالجئين والمجتمعات المضيفة � محليات شرق النيل، وأمبدة، وجبل أولياء

� يوليو / أوائل أغسطس 2019، بوصفها جزء من االستعدادات لموسم األمطار.

مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين تدعم عائالت الالجئين المتأث�ين باألمطار الغ�يرة والسيول � جميع أنحاء البالد بالمساعدات غير الغذائية المقدمة
لمجتمع األسر المضيفة على أساس االحتياجات المقدرة. كما جرى إصالح البنية التحتية التالفة (فصول دراسية، ومناطق انتظار التو�يع، ومراكز شرطة،

وأماكن انتظار بالعيادات؛ ومناطق انتظار التو�يع؛ وأماكن مالئمة لألطفال؛ ومستودعات) � معسكرات الالجئين � واليتي النيل األبيض وشرق دارفور. أما
� والية الخرطوم فقد قدمت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين المساعدات من المواد غير الغذائية، والتغذية، والمياه والمرافق الصحية والنظافة

لكل من الالجئين والمجتمعات المضيفة � والية الخرطوم.

الفجوات: هناك حاجة ماسة لمكافحة ناقالت األمراض لتخفيف تفشي األمراض والمخاطر المرتبطة بالمياه الراكدة.

صور 
(MAP: Floods across Sudan (As of 19 September 2019

(٣٠ سبتمبر ٢٠١٩)



SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٧ أكتوبر ٢٠١٩  الصفحة 13 من 13

 

مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

https://twitter.com/UNOCHA_Sudan
https://www.facebook.com/UNOCHASudan/
https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan
https://www.un.org/ar/sections/about-website/copyright/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-website/privacy-notice/
https://reports.unocha.org/ar/about/

