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أبرز األحداث 
أتاحت أموال صندوق السودان اإلنسا� �يادة إجراءات مراقبة

الكوليرا � والية الخرطوم.

بداية المرحلة النهائية من حملة التطعيم ضد الحمى الصفراء �
والية الخرطوم التي استهدفت 7.5 مليون شخص.

تأثر أكثر من 426,000 شخص � عام 2019 باألمطار الغ�يرة
والسيول � جميع أنحاء البالد.

يستمر اإلبالغ عن الكوليرا (335 حالة) وحمى الضنك (1901 حالة)
وحمى الوادي المتصدع (299 حالة) والشيكونغونيا (83 حالة) �

جميع أنحاء البالد.

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)
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خاصية 
أتاحت أموال صندوق السودان اإلنساني زيادة إجراءات مراقبة الكوليرا في والية الخرطوم

بالسودان

صرف صندوق السودان اإلنسا� منظمة الصحة العالمية حوا� 3 ماليين دوالر أم�يكي لملء الفجوات المباشرة � الحصول على الخدمات الصحية
والبيئية المنقذة للحياة للمجتمعات المتأثرة بالفيضانات وتفشي وباء الكوليرا. وسيجري تقديم المساعدات � 114 محلية ذات أولوية � 17 والية. وهذا

التمويل يأ� � وقت حرج نظراً لما أحدثته األزمة االقتصادية من أثر، عالوة على ما جرته الفيضانات األخيرة وتفشي األمراض المستمر من ضغوط كبيرة
على نظام الصحة العامة مع انخفاض واردات االدوية للسنة الثانية على التوا�. خالل النصف األول من عام 2019، انخفضت واردات السودان من

األدوية إ� النصف مقارنة بنفس المدة � عام 2017، وفًقا إلحصائيات البنك المركزي السودا�.

�يادة أنشطة الكوليرا � والية الخرطوم

بناء على طلب وزارة الصحة االتحادية السودانية، تقوم منظمة الصحة العالمية بالعمل مع الشركاء الصحيين والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية
بمراقبة المجتمعات المعرضة للخطر من أجل �يادة إجراءات مراقبة الكوليرا � والية الخرطوم. وهذا من شأنه أن يضمن سرعة التعرف على الحاالت

المشتبه فيها بالكوليرا واالستجابة لها، وأن يتمكن األشخاص من حماية أنفسهم بفعالية من العدوى. هناك خطر انتشار الكوليرا إ� والية الخرطوم إذا لم

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)
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Stagnant floodwaters in the Mayo area (Khartoum
State) are a breeding ground for vectors that spread

(disease. (SRCS, 19 September 2019

تجر إدارة التفشي على النحو المناسب.

ولضمان تجهيز المرافق الصحية ومراكز عالج الكوليرا � والية الخرطوم لتشخيص
ومعالجة المرضى المشتبه بإصابتهم بالعدوى، قامت منظمة الصحة العالمية بتسليم

أدوية الكوليرا وإمداداتها الكافية لعدد 400 م�يض يعانون من الجفاف الشديد، و500
اختبار تشخيصي س�يع يستخدم للكشف والفحص الفو�يين لمرضى الكوليرا �

المرافق الصحية. كما تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم أيضاً إلنشاء مرك�ين لعالج
الكوليرا � محليتي أمبدة وبحري عن ط�يق توفير أدوية كوليرا إضافية وإمدادات

طبية وفحوصات تشخيصية س�يعة. ولتع�يز مراقبة األمراض، تقدم منظمة الصحة
العالمية، بدعم من المنظمة غير الحكومية الدولية "أطباء بال حدود"، تد�يباً لتجديد

المعلومات لعدد 271 من موظفي الصحة والمساعدين الطبيين من جميع المحليات
ً السبع � الوالية بشأن اكتشاف الكوليرا وإدارتها. ويجري تد�يب 35 موظفاً صحيا

إضافياً على تشكيل فرق لالستجابة الس�يعة تكون أول من يستجيب للحاالت المشتبه
فيها على المستوى المحلي.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية � السودان، "يتمثل أحد
الجوانب الرئيسية للوقاية من الكوليرا والسيطرة عليها � مدى قدرة المجتمعات

المعرضة للخطر على حماية نفسها من خالل شرب المياه اآلمنة، والتعامل مع الطعام
بشكل صحيح، وتجنب التغوط � العراء، وغسل اليدين، ومعرفة ما يجب القيام به عندما يرون أو� عالمات اإلصابة".

وتعمل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة � والية الخرطوم مع أكثر من1,700 من العاملين الصحيين والمروجين والمتطوعين من الذكور واإلناث
الذين سيضطلعون بدور حاسم � �يادة الوعي بين المجتمعات المحلية بشأن الكوليرا، وبالممارسات الصحية، والصحة البيئية، فضالً عن �بط المجتمعات

المحلية بالخدمات الصحية المتاحة وإشراكها بشكل أكبر � أنشطة التخطيط الصحي.

ويقدر ف�يق من الخبراء من مقر منظمة الصحة العالمية � جنيف متخصص � التنبؤ بالكوليرا أنه قد تتراوح حاالت اإلصابة بالكوليرا بين 5,000 إ�
13,200 حالة � واليات السودان الشديدة الخطورة بحلول نهاية مارس 2020. ويأ� هذا التوقع استناداً إ� نمط حاالت تفشي الكوليرا/اإلسهال الما�

الحاد السابقة � المدة 2018-2016.

معلومات أساسية: صندوق السودان اإلنسا�:

يهدف صندوق السودان اإلنسا� الذي يتلقى توجيهاته من منسق األمم المتحدة للشئون اإلنسانية، إ� دعم تخصيص موارد المانحين وإنفاقها � الوقت
المناسب لتلبية االحتياجات اإلنسانية األكثر أهمية � البلد على النحو المحدد � خطة االستجابة اإلنسانية أو أي استراتيجية متفق عليها من جانب

المنسق. ويوفر صندوق السودان اإلنسا� التمويل للمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ووكاالت األمم المتحدة، من خالل التبرعات المقدمة من
المانحين. ومنذ إنشاء الصندوق � عام 2006، تلقى أكثر من مليار دوالر أم�يكي من موارد المانحين المشتركة لتلبية أكثر االحتياجات أهمية التي حددها

المجتمع اإلنسا� � السودان.

خاصية 
المرحلة األخيرة في والية الخرطوم من حملة الحمى الصفراء التي استمرت خمس سنوات

بدأت � 7 نوفمبر 2019 المرحلة األخيرة من حملة التطعيم ضد الحمى الصفراء التي استمرت خمس سنوات والتي استهدفت أكثر من 30 مليون
شخص � جميع أنحاء السودان.

واستهدفت الحملة ما يقرب من 7.5 ماليين شخص � المحليات السبع � والية الخرطوم، بما � ذلك النازحون، واألشخاص الذين يعيشون �
المعسكرات والمالجئ المؤقتة، فضالً عن الالجئين والمهاج�ين. ومع إطالق هذه المرحلة األخيرة من حملة التطعيم، فإن كل األشخاص الذين تتراوح

أعمارهم بين تسعة أشهر إ� ستين عاماً والذين يعيشون � السودان سوف يجرى التوصل إليهم باستخدام لقاح الحمى الصفراء، والذي يوفر لهم
الحماية مدى الحياة. و� وقت سابق من هذا العام، جرى تطعيم أكثر من 8.3 مليون شخص � واليات النيل األزرق والج�يرة وسنار.

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)
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WHO monitors the administration of the Yellow
(Fever vaccine (WHO, 2019

وقد جرى تنفيذ الحملة على نطاق البالد على خمس مراحل على مدى خمس
سنوات، مما تطلب أحيانا إجراء مفاوضات مكثفة من جانب الشركاء الصحيين

لمواصلة الوصول إ� المحتاجين وتلقيتهم، على الرغم من البيئة السياسية واألمنية
المتقلبة التي تواجهها البالد. وسوف تسفر االستثمارات � مجال التحصين، والجهود

المشتركة لحماية األشخاص � السودان من الحمى الصفراء، عن نتائج ملموسة.

وقد تولت قيادة حملة التطعيم وزارة الصحة االتحادية، وبدعم من منظمة الصحة
العالمية واليونيسيف وائتالف التطعيم الدو� - تحالف اللقاحات، تمشياً مع

االستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على أوبئة الحمى الصفراء.

فاستناداً إ� تصنيف منظمة الصحة العالمية للبلدان التي تفشى فيها الحمى الصفراء
� إف�يقيا، يصنف السودان باعتباره واحداً من 31 دولة إف�يقية معرضة للخطورة

الشديدة. وبما أنه ال يوجد عالج حتى اآلن، فإن لقاح الحمى الصفراء هو األداة األكثر
أهمية للسيطرة على هذا المرض القاتل الذي يمكن الوقاية منه. وتوصي منظمة

الصحة العالمية بأن تضم جميع البلدان المتوطنة لقاح الحمى الصفراء � برامجها
الروتينية للتحصين، ويعتزم السودان إدخال لقاح الحمى الصفراء � جدول التحصين

الوطني المعتاد اعتباراً من يوليو 2020.

(People affected by floods in Sudan (2013 - 2019

خاصية 
لمحة عامة على فيضانات عام 2019

وفقاً لهيئة اإلرصاد الجوي السودانية كانت نسبة هطول األمطار � السودان أعلى من
المتوسط باستمرار طوال معظم موسم 2019، واستمر الموسم حتى أكتوبر الماضي

.(FEWS NET) متجاوزاً نهايته الطبيعية � سبتمبر، وفقاً لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة
وأسفرت األمطار الغ�يرة التي هطلت خالل شهري أغسطس وسبتمبر عن الفيضانات
وتشبع الت�بة بالمياه بمعدالت فوق المتوسط � كثير من المناطق الرئيسية المعرضة

للفيضانات � السودان.

و� هذا العام، أثرت األمطار الغ�يرة والفيضانات المفاجئة على أكثر من 426 ألف
شخص ــ أي ما يقارب ضعف عدد األشخاص المتأث�ين بالفيضانات � العام الماضي

ً ــ عبر 17 والية و� منطقة أبيي، وفقاً لمفوضية العون اإلنسا� الحكومية تق�يبا
وشركائها. وتشير التقا�ير إ� أن 78 شخصاً قد لقوا حتفهم وأصيب 89 شخصاً آخرون جراء الفيضانات. وتفيد المفوضية أيضا بأن 49,535 منزالً قد

دمرت وأن 35,725 منزالً قد تأثرت. كما لحقت األضرار بأكثر من 25,500 مرحاضاً و37 مرفقاً صحياً و1,263 مرفقاً تعليميــاً و10 مرافق للمياه. وكانت
أكثر الواليات تأثراً هي واليات النيل األبيض (147,240 شخصاً من المتأث�ين)، وكسال (40,435)، والخرطوم (32,060)، وغرب كردفان (28,215)، وشمال

دارفور (22,740). وكان لغمر الفيضان واجتياحه ضفتي النهر أثر كبير على واليات الخرطوم والج�يرة وسنار والنيل األبيض.

أصبح الماء الراكد الناجم عن األمطار الغ�يرة والفيضانات مرتعاً لألمراض التي تحملها المياه أو التي تحملها ناقالت األمراض. وقد جرى اإلبالغ عن تفشي
الكوليرا (335 حالة) وحمى الضنك (1,901 حالة) وحمى الوادي المتصدع (299 حالة) والشيكونغونيا (83 حالة) � شتى أنحاء البالد.

واستجابة للفيضانات جرى تنشيط اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات التي عقدت اجتماعاتها بانتظام. وقد ترأستها مفوضية العون اإلنسا�
الحكومية (هاك) كما اشترك � رئاستها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بدعم من اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلين عن هاك،

وجمعية الهالل األحمر السودانية، والدفاع المد�، ومكتب أوتشا لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وتتمثل الوظيفة األساسية للجنة العليا � تيسير وتنسيق
مخاطر الفيضانات؛ والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ؛ وتع�يز جهود التنسيق بين اللجنة العليا لدرء آثار السيول والفيضانات وهياكل التأهب واالستجابة

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)

https://www.gavi.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272408/9789241513661-eng.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/SUDAN_Food_Security_Outlook_October_2019_final.pdf
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لحاالت الطوارئ المتعلقة بالفيضانات على مستوى الواليات؛ وضمان وجود آليات لتبادل المعلومات ورسائل اإلنذار المبكر؛ والمساعدات على معالجة أي
قضايا شاملة تتعذر معالجتها على مستوى الواليات. وباإلضافة إ� ذلك، اجتمع ف�يق التنسيق المشترك بين القطاعات � الخرطوم أسبوعياً لتنسيق

العناصر اإلنسانية الفاعلة حول االحتياجات األساسية واالستجابة والفجوات.

االستجابةاالستجابة

جرى تحديد االحتياجات اإلنسانية من خالل عمليات التقييم المشتركة بين الوكاالت، مما سمح للسلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية
والدولية ووكاالت األمم المتحدة باالستجابة الفو�ية. وباإلضافة إ� ذلك، وصلت المساعدات من خارج البالد من دولة قطر والمملكة الع�بية السعودية
والكويت واالمارات الع�بية المتحدة ومصر وكينيا وتركيا. وتشمل االستجابة المقدرة، على اساس التدخالت المبلغ عنها، بحسب القطاع توفير المآوي

الطارئة واللوازم المنزلية (58%); المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية (56 � المائة)؛ الغذاء (67%) والتغذية (%13).

لم�يد من المعلومات، يرجى مراجعة خ�يطتنا التفاعلية للحصول على ملخص للفيضانات حسب الوالية.

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

(٣٠ سبتمبر ٢٠١٩)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzFkZDYwZTctYWI3NC00ZDQ3LTg4ZjUtYjZmNzZlMmQ4N2IyIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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A home in the Abyei Area surrounded by floodwaters

خاصية 
يواصل الشركاء في المجال اإلنساني تقديم

المساعدات في محلية أبيي إلى ما يزيد عن 202,000
من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر

ما زال أكثر من 202,000 من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر داخل محلية أبيي
يتلقون المساعدات اإلنسانية ومساندات اإلنعاش. ومن بين هؤالء األشخاص األكثر
عرضة للمخاطر هناك 107,000 شخص من مجتمع دينكا نقوك، و9,000 شخص

نزحوا من الواليات المجاورة � جمهو�ية جنوب السودان، و37,000 شخص من
مجتمع المسي�ية، و6,000 شخص آخر من جمهو�ية جنوب السودان (معظمهم من
قبيلة النوير)، و38,000 من مهاجري المسي�ية الموسميين و5,000 من البدو الرحل

الذين عادوا إ� المحلية بين أكتوبر ونوفمبر 2019.

نزاع نزاع قبليقبلي

منذ شهر أكتوبر، كان هناك ارتفاع ملحوظ � الحوادث األمنية - عادة بين المزارعين والرعاة - المبلغ عنها � محلية أبيي. وعادة ما تحدث مثل هذه
الحوادث � موسم الجفاف، عندما تحين الهجرة الموسمية. وقد بدأت الهجرة الموسمية هذا العام متأخرة قليالً بسبب األمطار الغ�يرة والفيضانات �

الجزء الجنو� من أبيي. ومن المتوقع وقوع الم�يد من الحوادث، مع اإلصابات، � األشهر المقبلة. وتقوم القوة األمنية المؤقتة والشركاء � المجال
اإلنسا� بمراقبة الوضع على األرض.

آثار األمطار الغ�يرة والفيضانات األخيرةآثار األمطار الغ�يرة والفيضانات األخيرة

بين يونيو وسبتمبر، جرى تهجير حوا� 8,000 أسرة (حوا� 40,000 شخص) من منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن األمطار الغ�يرة � األجزاء
الجنوبية من أبيي، ال سيما بلدة أجوك، وأالل، ورومامير، وميجاك. كما تعرضت الطرق والجسور والمرافق العامة للتدمير بسبب االمطار الغ�يرة وتأثرت

المزارع. وال تزال الطرق من أبيي إ� سوق أميت وأبيي إ� أجوك سالكة. وقد أوردت التقا�ير وفاة أكثر من 7,000 من الماشية وتلف حوا� 72,000
فدان (حوا� 30,230 هكتار) من األراضي الزراعية. وتعرضت معظم مصادر المياه للتلوث بسبب الفيضانات ومياه الفيضان التي تعرض المجتمعات

لتفشي األمراض. وقد أقام معظم النازحين مالجئ مؤقتة بأعمدة خشبية على طول الطرق بسبب الفيضانات، وشغل كثيرون آخرون مبا� المدارس. وقام
الشركاء � المجال اإلنسا� بتو�يع اللوازم المنزلية الطارئة (األغطية البالستيكية وأدوات الطبخ والبطانيات والناموسيات وأكياس إلعادة حزم األمتعة)
لحوا� 3,000 أسرة (حوا� 15,000 شخص) � المناطق التي أتيح الوصول إليها � سبتمبر. وقد تلقت بعض األسر الغذاء والمساعدات الطبية. كما

جرى تنفيذ مهمة تقييم س�يع للفيضانات بين الوكاالت مؤخراً وحددت األغذية والمآوي لحاالت الطوارئ واللوازم المنزلية وكذلك خدمات المياه والمرافق
الصحية والنظافة الصحية باعتبارها االحتياجات األساسية ذات األولوية. ويتأهب الشركاء لالستجابة لهذه االحتياجات. حيث كان الوصول إ� المجتمعات

المحلية المتأثرة � المناطق النائية يمثل تحدياً بسبب سوء أحوال الطرق والطرق المقطوعة بالمياه.

المساعدات اإلنسانيةالمساعدات اإلنسانية

استمرت الجهود المبذولة لدعم أنشطة كسب العيش المجتمعي، حيث جرى تحصين أكثر من 109,000 رأس من الماشية ضد األمراض المختلفة وأكثر
من 19,000 رأس من الماشية التي استفادت منها أكثر من 5,800 عائلة. كما جرى توفير التد�يب � مجال الصحة الحيوانية األساسية، ومناولة وتجهيز
األسماك، وت�بية النحل وإنتاج العسل، وإنتاج الدواجن، ومناولة ما بعد الحصاد، وإنشاء مشاتل أشجار الفاكهة، وإنتاج الخضروات، ومهارات العمل. كما

وفرت أنشطة أخرى بما � ذلك إمدادات مواد بدء األعمال التجا�ية، ومعدات الحليب، وبذور الخضروات المتنوعة وأدوات الصيد.

هناك 17 مرفقاً للرعاية الصحية األولية والثانوية تعمل � محلية أبيي. حيث قدمت المنظمات اإلنسانية التطعيمات الروتينية والدعم الصحي، بما � ذلك
االستشارات واألدوية األساسية، التي استفاد منها حوا� 110,000 شخص بين أب�يل وأكتوبر 2019. وكان أعلى المستويات من حاالت اإلصابة بالمال�يا،

حيث جرى تشخيص 35,000 م�يض خالل موسم األمطار هذا.

(٧ نوفمبر ٢٠١٩)
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بسبب قيود الوصول الناجمة عن الفيضانات، جرى توفير خدمات صحية متنقلة محدودة للمجتمعات � المناطق النائية � شمال أبيي. وقد غطى فحص
التغذية ودعم المرضى الذين يعانون من سوء التغذية المعتدل والحاد � محلية أبيي ما متوسطه � الشهر الواحد 10,500 طفل دون سن 5 سنوات،

وكذلك النساء الحوامل والمرضعات. كما جرى دعم الخدمات الصحية والتغذوية � جميع المرافق من خالل أنشطة التوعية وبناء القدرات، والتد�يب أثناء
العمل للعاملين اإلكلينيكيين، وتد�يب موظفي الخدمات الصحية األولية على مستوى الق�ية، وجلسات التوعية الصحية، بما � ذلك التد�يب على اإليبوال

لعدد 24 من العاملين الصحيين. كما جرى بناء مراحيض � المرافق الصحية برومامير وملوال أليو ومادينق أجوينق.

وفيما يتعلق بمساعدات المياه، جرى حفر ست آبار زودت بمضخات يدوية جديدة، وإصالح ثما� مضخات يدوية، وبناء ساحة جديدة للمياه (دونكي) �
مارال أشاك، ورفع مستوى بئر شمالية إ� ساحات مياه صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية � سوق أمييت، وإصالح سبع ساحات مياه (دوانكي)، استفاد
منها 21,000 شخص. وقدمت مشا�يع المياه والمرافق الصحية والنظافة على نطاق صغير الدعم إ� 900 أسرة (نحو 4,500 شخص) و4,000 تلميذ �

جميع أنحاء منطقة أبيي. وللتخفيف من تحديات انعدام الملكية واإلدارة السليمة لنقاط المياه � المنطقة، حددت المنظمات اإلنسانية، بالتشاور مع
المجتمعات المحلية، لجان إدارة المياه لجميع ساحات المياه، ووفرت التد�يب على نظم المياه، ودور ومسؤوليات أعضاء اللجنة، والقيادة وإدارة الصراعات.
بائية بمجرد االنتهاء من أعمال إعادة التأهيل لجميع ويجري حالياً وضع خطط إلجراء تد�يب تقني بشأن الصيانة األساسية لصنابير المياه والمولدات الكه�

ساحات المياه.

وقد جرى تزويد أكثر من 23,000 تلميذ � 34 مدرسة أساس وثانوية � جنوب ووسط أبيي بوجبات من خالل برنامج الغذاء مقابل التعليم. كما جرى
تزويد أطفال المدارس بالدعم النفسي االجتماعي � المدارس والمدارس الصديقة لألطفال � شمال مناطق أبيي. وباإلضافة إ� ذلك، يجري إصالح

مدارس مالول آلو، ومايبونق، ومابور، ونييل، ورومبيك االبتدائية. بيد أن الرصد المادي ومتابعة عملية إعادة التأهيل لم يكن ممكناً بسبب الطرق غير
السالكة. و� بعض المدارس، أرجئ العمل � مجال إعادة التأهيل بسبب األمطار الغ�يرة والفيضانات. وتشمل الخدمات الرئيسية األخرى المقدمة توفير

األنشطة الترفيهية المدرسية والدعم النفسي - االجتماعي الفردي وال�يارات المنزلية.

Refugees and volunteers from the Sudanese Red
Crescent Society (SRCS) supporting the distribution

of humanitarian assistance in Um Dafuq, South
(Darfur (UNHCR, 2019

خاصية 
الجئون فارون من نزاع قبلي في جمهورية إفريقيا

الوسطى يصلون إلى والية جنوب دارفور

الجئون من جمهو�ية إف�يقيا الوسطى فا�ين من نزاع بين قبلي � مناطقهم األصلية
لجأوا إ� منطقة أم دافوق � والية جنوب دارفور والتي تبعد نحو 260 كم جنوب

غرب نياال عاصمة الوالية. وما زالت عملية التسجيل والتحقق مستمرة، ففي 21
أكتوبر كان أكثر من 2,600 الجئ (نحو 500 أسرة) قد سجلوا/جرى التحقق منهم من

قبل وكالة األمم المتحدة لشئون الالجئين ومفوضية الالجئين التابعة للحكومة. ويقدر
أن هذا العدد ال يتجاوز 40 � المائة من الالجئين � المنطقة، ولذلك يتوقع أن تزداد

األعداد �يادة كبيرة بحلول نهاية عملية التسجيل. وغالبية الالجئين من النساء واالطفال
ويتوقع وصول الم�يد من االشخاص مع استمرار النزاع � جمهو�ية إف�يقيا الوسطى

بحسب ما أورده الالجئون.

وقام ف�يق من مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمة الوطنية غير الحكومية "روفيده" ب�يارة أم دافوق �

المدة من 12 إ� 21 أكتوبر للتحقق من األرقام وتقييم االحتياجات. ووجد الف�يق أن
معظم الالجئين الجدد واألسر � حاجة ماسة إ� إمدادات الغذاء الطارئة والمساعدات

� مجال المآوي، بعد أن وصلوا بممتلكات شخصية قليلة. ويستضيف الالجئين مجتمع الالجئون األقدم � المنطقة أو يستضيفهم المجتمع المضيف.

� 3 نوفمبر، توجهت بعثة مشتركة بين الوكاالت، تضمنت اللجنة مفوضية األمم المتحدة لالجئين واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إ� أم دافوق
لدعم برنامج الغذاء العالمي إلجراء تقييم س�يع لالحتياجات للقادمين الجدد. وبمجرد االنتهاء من التقييم، سيجري توفير المآوي لحاالت الطوارئ

واإلمدادات الغذائية واللوازم المنزلية، فضالً عن المساعدات � مجاالت الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية إ� المحتاجين.

بيد أن مسائل الحماية تمثل تحدياً حيث أن قدرة السلطات المحلية على ضمان األمن منخفضة. واجتمعت لجنة األمن المحلية مع قادة مجتمع الالجئين
وأطلعت على القوانين السودانية. وأُبلغت حكومة والية جنوب كردفان بالحالة الناشئة، وبأنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

(٧ نوفمبر ٢٠١٩)
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و� أوائل أغسطس، قامت بعثة مشتركة ب�يارة أم دافوق التي تحمل إمدادات إغاثة تشمل الغذاء، واللوازم المنزلية الطارئة (حصائر النوم، والناموسيات،
وما إ� ذلك)، ومجموعات النظافة الصحية، واألدوية األساسية، ومواد التغذية. وقدمت المنظمة الوطنية غير الحكومية "يد المعونة العالمية" معدات

يام عبر الطرق السيئة واألراضي الوعرة، مع وضع تعليمية و�ياضية إ� المدارس المحلية. وقد استغرق الوصول إ� أم دافوق من بلدة نياال أ�بعة أ
المرحلة األخيرة من الرحلة على ع�بات تجرها الدواب. وقدم متطوعون من الهالل االحمر السودا� ومجتمع الالجئين الدعم للف�يق بتو�يع مواد االغاثة
بما � ذلك لوازم الطوارئ األساسية ومجموعات مواد النظافة الشخصية. إن الالجئين الجدد على استعداد للعودة إ� جمهو�ية إف�يقيا الوسطى بمجرد

عودة الوضع � مناطقهم األصلية إ� حالته الطبيعية. وتتواصل جهود الوساطة بين القبيلتين � جمهو�ية إف�يقيا الوسطى.

A boy receiving an oral cholera vaccine (WHO,
(October 2019

خاصية 
السودان يختتم الجولة األولى من التطعيم الفموي

ضد الكوليرا في واليتي النيل األزرق وسنار

أعلنت منظمة الصحة العالمية � 23 أكتوبر 2019 عن االنتهاء بنجاح من الجولة
األو� من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا � ثمانية مواقع شديدة التعرض

للمخاطر � واليتي النيل األزرق وسنار. وقد جرت التعبئة واالستنفار للقاحات الفموية
ضد الكوليرا من قبل منظمة الصحة العالمية، ووكالة األمم المتحدة للطفولة

(اليونيسيف) ووزارة الصحة االتحادية من خالل التنسيق مع الف�يق الدو� للتنسيق
ضد الكوليرا. حيث يدير الف�يق المخزونات العالمية من اللقاح الفموي ضد الكوليرا

التي جرى إنشاؤها بوصفها أداة للمساعدة � السيطرة على أوبئة الكوليرا.

أطلقت الجولة األو� من الحملة من ِقبل وزارة الصحة االتحادية، والشركاء � 11
أكتوبر 2019. وجرى إعطاء اللقاح لألفراد من بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم السنة
عبر مواقع ثابتة وفرق متنقلة � المناطق المستهدفة. كما أجرت فرق التطعيم التابعة

لفرق وزارة الصحة الوالئية �يارات مسائية من منزل إ� منزل لتغطية السكان الذكور
الذين كانوا منشغلين بالعمل أثناء النهار.

وقال الدكتور أكرم علي التوم، و�ير الصحة االتحادي خالل �يارة ميدانية لمحلية سنجه � والية سنار، "يلزم توفير جرعتين من اللقاح لحماية الفرد الواحد".
وأضاف، "ستتبع الحملة جولة ثانية من الجرعات � مدة تتراوح بين 4 إ� 6 أسابيع الستكمال عملية التطعيم". وأضاف السيد الو�ير، "ولكي تكون مثل

هذه الحملة فعالة، فمن األهمية بمكان إعطاء جرعة ثانية".

وتستهدف الحملة ما يقدر بـ 1.65 مليون شخص (عام واحد من العمر فما فوق) بعدد 3.3 مليون جرعة من اللقاح الفموي للكوليرا - جرعتين لكل فرد
منهم. علماً بأن هذه هي المرة الثانية التي ينفذ فيها السودان حملة للتطعيم الفموي ضد الكوليرا � البالد. فأول حملة تطعيم ضد الكوليرا � السودان �

عام 2015 كانت تستهدف الالجئين من جمهو�ية جنوب السودان الذين يدخلون البالد بسبب تفشي المرض � دولة جنوب لسودان � ذلك الحين. وقد
أعلنت وزارة الصحة االتحادية � السودان تفشي مرض الكوليرا � 8 سبتمبر 2019 بعد إجراء فحص معملي جاء فيه أن أ�بع من أصل ست عينات

مأخوذة من والية النيل األزرق كانت إيجابية أي ملوثة ببكتي�يا ضمات الكوليرا وذلك � المعمل القومي للصحة العامة � الخرطوم. ثم انتشر المرض إ�
واليتي سنار والخرطوم المجاورتين. وقد بلغ إجما� عدد الحاالت المبلغ عنها حتى 29 أكتوبر 330 حالة، بما � ذلك 12 حالة وفاة.

وقام الشركاء � مجال الصحة بنشر موظفين � المناطق المتأثرة لدعم وزارة الصحة االتحادية � مجال االستجابة للكوليرا ولتيسير الخدمات اللوجستية
لحملة التطعيم � المناطق المتأثرة. ويعد التثقيف الصحي والتوعية � المجتمعات المتأثرة من المقومات الرئيسية لضمان التنفيذ الناجح لحملة التطعيم

الفموي ضد الكوليرا.

وقد بلغت التغطية التراكمية حتى اليوم الخامس من الحملة 97.4 � المائة � والية سنار و78 � المائة � والية النيل األزرق. وجرى تمديد الحملة لمدة
يومين إضافيين ليتاح الوصول إ� األشخاص الذين لم تبلغهم الحملة � المناطق المستهدفة � الواليتين كلتيهما. وقد ُطلَِبت جرعات إضافية من اللقاح

الفموي من الف�يق الدو� للتنسيق ضد الكوليرا لتغطية المناطق األ�بع المتأثرة حديثاً � واليتي سنار والخرطوم.

وستظل إمكانية الحصول على المياه المأمونة والمرافق الصحية والنظافة الشخصية هي التدابير الحاسمة للوقاية من الكوليرا ومكافحتها. إن التطعيم ضد
الكوليرا أداة إضافية آمنة وفعالة يمكن استخدامها � الظروف المناسبة لتكميل التدابير القائمة ذات األولوية لمكافحة الكوليرا، وليس االستعاضة عنها.

ولقد أصبحت هذه الحملة ممكنة بفضل المساهمة السخية من ف�يق التنسيق الدو� ضد الكوليرا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

(٣١ أكتوبر ٢٠١٩)
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خاصية 
تفشيات لحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع

والِشيُكوْنُغوْنيا

على مدار الشه�ين الماضيين واجه السودان العديًد من حاالت تفشي األمراض، ومن
بينها الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والِشيكُونُْغونْيا. وحمى الضنك،

وحمى الوادي المتصدع، والِشيكُونُْغونْيا هي من األمراض المنقولة بالنواقل بينما
تنتقل الكوليرا عن ط�يق المياه. ويمكن �بط �يادة هذه المتفشيات بالفيضانات األخيرة
� البالد والتي تركت بركاً كبيرة من المياه الراكدة تشكل مواقع توالد ألنواع مختلفة
من ناقالت األمراض مثل البعوض والذباب. وتستجيب السلطات الحكومية والشركاء

� المجال اإلنسا� بفعالية لحاالت التفشي هذه � شتى األنحاء بالبالد، حيث تقدم
المساعدات الصحية واللقاحات المناسبة وتدخالت مكافحة ناقالت األمراض.

حمى الضنكحمى الضنك

وحتى 12 نوفمبر 2019 جرى اإلبالغ عن 1,901 حالة إصابة بحمى الضنك � واليات
كسال والبحر األحمر وشمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور وشرق دارفور منذ ظهور المرض � 8 أغسطس. وأغلبية الحاالت (1,788) حالة الواردة �
التقا�ير وقعت � والية كسال. يبلغ معدل الوفيات من الحاالت المصابة - أي نسبة األشخاص الذين يموتون من مرض محدد بين جميع األشخاص الذين

جرى تشخيصهم بالمرض خالل مدة زمنية معينة - 0.3 � المائة.

يتزامن ارتفاع حمى الضنك مع األمطار / الفيضانات األخيرة وما ترتب على ذلك من غمر مساحات شاسعة بالمياه الراكدة. وحمى الضنك من األمراض
التي ينقلها البعوض والمياه الراكدة هي أماكن خصبة لتوالد البعوض.

االستجابة لحمى الضنك

قامت وزار� الصحة الوالئية � واليتي كسال وشمال دارفور بتنشيط اجتماعات فرق العمل لالستجابة األسبوعية ووضع خطط للتأهب واالستجابة على
مستوى الوالية للتخفيف من التفشي. كما جرى تنشيط رفع التقا�ير من مواقع الرصد وجرى تزويد فرق االستجابة الس�يعة بتد�يبات لتجديد المعلومات.

وقد جرى تو�يع بروتوكوالت تع�يف الحاالت وإدارتها على جميع المرافق الصحية، كما يجري تع�يز المكافحة المتكاملة للنواقل والتعبئة االجتماعية.

أما � شمال دارفور، فقد قامت وزارة الصحة الوالئية بتو�يع ناموسيات معالجة بمبيدات مديدة المفعول � المحليات التسع المتأثرة كافة. كما جرى
تو�يع مواد المعلومات والتعليم واالتصال. أتيح الوصول إ� 36,540 منزالً � مدن الفاشر وطويلة والكوما وشنقلي طوباي بجلسات توعية. باإلضافة إ�

ذلك، استفاد 141,246 شخصاً من التدخالت المتكاملة لمكافحة ناقالت األمراض.

تشمل الفجوات والتحديات الرئيسية التي تواجه استجابة حمى الضنك التمويل الالزم للتدخالت المتكاملة لمكافحة ناقالت األمراض؛ ونقص � األدوات
واآلالت الالزمة للرش؛ والحاجة إ� تحسين قدرة / عمل المعامل القومية منها والوالئية؛ وسوء التشخيص والعالج لحاالت حمى الضنك بسبب اإلصابات

المشتركة بالمال�يا.

وتشمل أعراض حمى الضنك الحمى المرتفعة والصداع والقيء وآالم العضالت والمفاصل وطفح جلدي مميز. وعادة ما يستغرق التعا� ما بين يومين
يام. وقد نال لقاح ضد حمى الضنك الموافقة وهو متاح تجا�ياً � عدد من األقطار. غير أن اللقاح ال يوصى به إال ألولئك الذين سبقت لهم إ� سبعة أ

اإلصابة بالمرض. وتشمل الطرق األخرى للوقاية الحد من أماكن توالد البعوض وتفادي التعرض للدغات عن ط�يق التخلص من أو تغطية المياه الراكدة
(مواقع التوالد) وارتداء المالبس التي تغطي معظم الجسم.

حمى الوادي المتصدعحمى الوادي المتصدع

هناك 299 حالة حمى الوادي المتصدع - بما � ذلك أ�بع حاالت وفاة - جرى اإلبالغ عنها � واليات البحر األحمر ونهر النيل والخرطوم منذ بداية المرض
� 28 سبتمبر وحتى 12 نوفمبر 2019. ومعظم الحاالت (174) � والية البحر األحمر. يبلغ معدل الوفيات من الحاالت المصابة 3.7 � المائة.

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)
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االستجابة لحمى الوادي المتصدع

على غرار االستجابة لحمى الضنك، قامت وزارة الصحة الوالئية بتنشيط اجتماعات ف�يق عمل االستجابة ووضع خطط التأهب واالستجابة على مستوى
الوالية. وقد أجري تحقيق مشترك بين وزارة الصحة الوالئية، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الموارد الحيوانية � المواقع التي حدث فيها التفشي. كما

جرى تقديم تع�يف لحالة المرضى وتد�يب 131 من العاملين الطبيين على اإلدارة وإنشاء مركز للعزل � مستشفى التقدم بوالية البحر األحمر. وباإلضافة
إ� ذلك، جرى تو�يع 2,200 ناموسية، وتفتيش 1,330 منزالً بحثاً عن مواقع التوالد، وتعفير 3,542 منزالً بالوالية. وجرى تنفيذ أنشطة تع�يز الصحة على

مستوى األسرة والمجتمع المحلي.

وتتمثل الفجوات والتحديات الرئيسية � العدد المحدود من الشركاء المشاركين � أنشطة االستجابة؛ وهناك حاجة إ� تنسيق أفضل بين الشركاء
اإلنسانيين ووزارة الموارد الحيوانية؛ وهناك كذلك حاجة لتوسيع نطاق األنشطة � الواليات المتأثرة. باإلضافة إ� ذلك، يجب وضع خطة أكثر شموالً بين

السلطات الحكومية والشركاء؛ والمطلوب م�يد من التد�يب � المراقبة وإدارة الحاالت؛ كما يلزم تكثيف أنشطة التعبئة االجتماعية ومكافحة ناقالت
األمراض.

وحمى الوادي المتصدع هي مرض فيروسي ينتشر إما عن ط�يق لدغة بعوضة مصابة أوعن ط�يق لمس دم الحيوانات المصابة، أو التنفس � الهواء
حول حيوان مصاب يجري ذبحه، أو شرب لبن حليب مباشرة من ضرع حيوان مصاب. وتنتشر األمراض بين األبقار واألغنام والماعز واإلبل عن ط�يق

البعوض. كما ال يبدو أن العدوى تنتقل من شخص إ� آخر.

ويمكن أن يمنع تطعيم الحيوانات ضد المرض قبل تفشيه من انتقال المرض إ� البشر. وتشمل الطرق األخرى القضاء على مواقع توالد البعوض وتجنب
لدغاته. وإن وقع تفٍش، فإن الحد من حركة الحيوانات من شأنه أن يقلل من انتشار المرض. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون إلعالن حمى الوادي المتصدع

تأثير على اقتصادات الثروة الحيوانية الدولية والمحلية. فقد أعلنت المملكة الع�بية السعودية فرض حظر على استيراد الماشية من السودان استجابًة
إلعالن المنظمة العالمية لصحة الحيوان بشأن الحاالت الموثقة لحمى الوادي المتصدع.

الِشيكُونُْغونْياالِشيكُونُْغونْيا

وردت تقا�ير عن 83 حالة إصابة بالِشيكُونُْغونْيا � واليات جنوب وغرب وشرق دارفور منذ ظهور المرض � 2 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019. يبلغ
معدل الوفيات من الحاالت المصابة 5 � المائة.

وينتشر الفيروس عن ط�يق البعوض وتشمل األعراض الحمى وآالم المفاصل. والصغار والكبار والذين يعانون من مشاكل صحية أخرى معرضون لخطر
ظهور أعراض أكثر حدة. وأفضل ط�يقة لمنع الِشيكُونُْغونْيا هي مكافحة البعوض وتجنب اللدغات. ويمكن تحقيق ذلك من خالل تص�يف المياه الراكدة،

حيث يتكاثر البعوض، مع استخدام طارد الحشرات والناموسيات. والِشيكُونُْغونْيا عادة ال تسبب الوفاة، ولكن األعراض يمكن أن تكون شديدة وموهنة.
واألعراض األكثر شيوعاً هي اآلالم وأوجاع المفاصل. كما يمكن أن يسبب المرض أيضاً الحمى والتعب والصداع وآالم العضالت والطفح الجلدي واالكتئاب.

وقد قامت وزارة الصحة الوالئية � والية شرق دارفور بتنشيط ف�يق العمل بمشاركة جميع الشركاء الصحيين. كما جرى إعداد خطة استجابة شاملة من
قبل وزارة الصحة الوالئية بدعم فني من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف – وجرى إعداد مركز عزل � مستشفى الضعين إلدارة الحاالت. كما ستدعم

اليونيسف أنشطة التعبئة االجتماعية بما � ذلك ال�يارات األس�ية التي يقوم بها مد�بون مختصون بصحة المجتمع، وجلسات التوعية ونشر الرسائل
الرئيسية عبر محطات اإلذاعة المحلية. باإلضافة إ� ذلك، سيجري تو�يع الناموسيات والمواد اإلعالمية (الكتيبات والنشرات والمنشورات وغيرها).

صور 
لمحة موجزة عن الكوليرا في السودان (حتى 12 نوفمبر 2019)

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)
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صور 
لوحة متابعة أوتشا للصندوق المشترك بالسودان

(٣١ أكتوبر ٢٠١٩)
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خاصية 
تفشي الكوليرا في السودان

ً أبلغت تسع محليات � واليتي النيل األزرق وسنار عن 323 حالة مشتبه فيها بالكوليرا وذلك حتى 4 نوفمبر 2019، بما فيها ثما� حاالت وفاة، وفقا
لوزارة الصحة االتحادية السودانية ومنظمة الصحة العالمية. وكانت الحالة األو� قد اكتشفت � 28 أغسطس 2019.

ويبلغ المعدل الحا� للوفيات من بين الحاالت المصابة � السودان 3.3 � 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

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)
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(Cholera cases in Sudan (as of 12 November 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.

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:

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)

(٦ أكتوبر ٢٠١٩)
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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

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
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