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أبرز األحداث 
استمر تدفق الالجئين اإلثيوبيين من تيقراي، وقد سجلت مفوضية األمم المتحدة

لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية أكثر من 59,000 الجئ إثيو�

ازدادت حوادث العنف � المجتمعات � دارفور خالل النصف الثا� من عام
2020

أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء بأن معدل التضخم لشهر ديسمبر 2020 بلغ 269
� المائة

كل مشت�يات الفقراء من استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية � التسبب بتآ
الفئات األكثر عرضة للمخاطر

مقارنة بشهر ديسمبر 2019، ارتفعت تكلفة السلة الغذائية بنسبة 261 � المائة
والذرة الرفيعة بنسبة 266 � المائة والقمح بنسبة 209 � المائة

(٢١ يناير ٢٠٢١)

األرقام الرئيسية
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لألتصال بنا
باوال ايمرسون
رئيس المكتب

  emersonp@un.org
 

جيمس ستيل
رئيس قسم االتصال وإدارة المعلومات

  steel@un.org
 

عالمبيك تاشتانكلوف
رئيس قسم إعداد التقا�ير
  tashtankulov@un.org

 

قافلة نقل من الحماديت، مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين / علي
عبدي أحمد

االستجابة للطوارئ 
استمر تدفق الالجئين من تيقراي

األرقام الرئيسية:

59,450 الجئا مسجًال (20 يناير، مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين)

جرى نقل 29,352 الجئاً من حماديت وعبد الرافع والق�ية 8 إ� معسكري أم راكوبة وتُنيدبة

يلزم توفير 157 مليون دوالر لتلبية االحتياجات العاجلة لما يصل إ� 115,000 الجئ و2,200
مجتمع مضيف � السودان وجيبو� حتى يونيو 2021. وحتى اآلن جرى التعهد بتقديم 40

مليون دوالر أم�يكي.

الوضع

(٢٢ يناير ٢٠٢١)
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منذ أوائل نوفمبر، أدت المواجهات العسك�ية بين القوات الفيدرالية واإلقليمية � منطقة تيقراي
اإلثيوبية، المتاخمة لكل من السودان وإ�يت�يا، إ� فرار آالف المدنيين إ� المناطق الحدودية � السودان

(وعلى األخص � الحماديت ولوقدي والق�ية 8).

للتخفيف والحد من المخاطر الصحية واألمنية المحتملة، تعمل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها على نقل الالجئين إ� معسكرات بعيدة عن الحدود. كما يجري
معتمد حكومة السودان لالجئين التسجيل األو� � مراكز العبور على مستوى األسرة، بينما تقوم المفوضية بتسجيل الوافدين الجدد إ� أم راكوبة باستخدام نظام التسجيل

اإللكترو� وإدارة الحاالت (وحدة استقبال) على المستوى الفردي. جرى تعليق نقل الالجئين إ� أم راكوبة خالل األسبوعين الماضيين، حيث بلغ المعسكر أقصى طاقته. بينما
يتواصل العمل إلنشاء مالجئ ومعسكرات مجتمعية إضافية � أم راكوبة � توسيع األراضي التي خصصتها الحكومة، وقد بدأت المفوضية عمليات النقل إ� الموقع الذي جرى

إنشاؤه حديًثا � تُنيدبة.

االستجابة

يجرى تنسيق الوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر جميع األنشطة. إذ يجرى فحص درجة الحرارة عند نقطة الدخول � الحماديت للوافدين الجدد. وتقوم مفوضية األمم المتحدة
لالجئين بتو�يع الصابون واألقنعة على الوافدين الجدد � مركزي عبور الحماديت والق�ية 8. حيث عقدت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وجمعية الهالل األحمر السودا�

ومنظمة الرؤية بالسودان جلسات توعية � الحماديت حول فيروس كورونا المستجد وتو�يع منشورات إعالمية. وتجرى مالحظة تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما �
ذلك ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي أثناء نقل الالجئين إ� معسكر تُنيدبة. وقد جرى تحديد أ�بع حاالت إيجابية حتى اآلن � معسكر أم راكوبة وهم حالًيا � حجر صحي �

المعسكر. وجرى تحديد 63 مخالًطا وثيًقا ووضعهم � الحجر الصحي كذلك. وتقود وزارة الصحة بالوالية ومنظمة الصحة العالمية ومعتمد حكومة السودان لالجئين االستجابة بدعم
من المفوضية والشركاء..

االحتياجات العاجلة

تواصل مفوضية األمم المتحدة لالجئين وشركاؤها العمل بعد مضي ثالثة أشهر لتلبية االحتياجات المتزايدة لعدد مرتفع من الالجئين. حيث ال تزال هناك فجوات � جميع القطاعات،
من حيث خدمات المياه (بما � ذلك نقل المياه بالشاحنات وأقراص الكلور)، والمرافق الصحية (بما � ذلك دورات المياه، وشبكة مصارف المياه، وإدارة النفايات) والنظافة (بما �

ذلك غرف االستحمام ومرافق غسل اليدين) إ� الخدمات الصحية (بما � ذلك الطب العام، والصحة اإلنجابية، وسيارات اإلسعاف، والطاقة الشمسية، ومراكز العزل، والطاقم الصحي،
واألدوية، والفحوصات المخب�ية، واإلمدادات الطبية)، والغذاء (بما � ذلك الجودة والتنوع)، والمآوي (بما � ذلك مالجئ الطوارئ الدائمة) واستجابة الحماية، وخاصة أنشطة حماية

الشباب والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي. ويشكل نقص الوقود، ومحدودية عدد المركبات، ومحدودية الوصول إ� الطرق
تحديًا أيًضا أمام نقل الوافدين الجدد، فضالً عن توفير اإلمدادات إ� المواقع المختلفة، فهناك حاجة ماسة للطاقة وخاصة طاقة الطهي البديلة.

وبشكل عام، بدأ للتو التواصل مع المجتمعات بشأن تع�يز تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومراكز العزل وممارسات الصحة والنظافة وتحتاج إ� م�يد من الدعم. وتبرز
أ�بع حاالت نشطة من فيروس كورونا المستجد الحاجة الملحة لتع�يز هذه الهياكل لكل من المجتمع المضيف والالجئين. ويجب أيًضا إعطاء األولوية لمواد اإلغاثة األساسية والمآوي
والدعم النفسي واالجتماعي المتخصص لألسر الحاضنة لضمان استيعاب األطفال بأمان وتلقي الرعاية التي يحتاجونها. وهناك حاجة أيًضا إ� مساحات صديقة لألطفال � الق�ية 8

والحماديت. عالوة على ذلك، قام عدد متزايد من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة باالتصال بمكتب الحماية، وطلبوا خدمات، مثل األجهزة السمعية أو العكازات أو المساعدة
النقدية، والتي ال تتوفر حالًيا � أي موقع.

ولم�يد من التفاصيل حول االستجابة والفجوات � المتطلبات المالية، يرجى �يارة البوابة التنفيذية ألوضاع الالجئين التابعة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بالسودان

نازحون جدد � الجنينة بوالية غرب دارفور � يناير2020 مفوضية األمم
المتحدة لشئون الالجئين

االتجاهات 
تزايد العنف بين المجتمعات في دارفور خالل النصف الثاني من

عام 2020

تزايد العنف بين المجتمعات � دارفور خالل النصف الثا� من عام 2020، حيث تضاعفت حوادث
العنف بين المجتمعات المبلغ عنها � دارفور خالل تلك المدة مقارنة بنفس المدة من عام 2019،

وفًقا لقاعدة بيانات الحوادث األمنية التي يحتفظ بها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية
(أوتشا).

و� خالل المدة من يوليو إ� ديسمبر 2020 أفادت التقا�ير بوقوع 28 حادثة عنف طائفي � جميع
أنحاء دارفور. وخالل نفس المدة من عام 2019، جرى تسجيل 15 حادثة - ب�يادة قدرها 87 � المائة.

كما كانت هناك �يادة كبيرة � الحاالت التي أفادت بها التقا�ير � والية غرب دارفور. فمن بين 40 حادثًا
جرى اإلبالغ عنها � عام 2020، نصفها كان من والية غرب دارفور. ووقع ثلث الحوادث � عام 2019 بوالية شمال دارفور، بينما سجلت والية غرب دارفور حوا� ال�بع.

أنهت بعثة األمم المتحدة واالتحاد األف�يقي � دارفور (يوناميد) مهمتها � 31 ديسمبر 2020 بعد أكثر من ِعقد من العمليات � دارفور. وقالت بعثة األمم المتحدة واإلتحاد اإلف�يقي
� دارفور: "كان هذا تتويجاً لعملية مستمرة للنظر � الوضع � السودان ودارفور، بما � ذلك التطورات المتعلقة بعملية السالم وإنشاء حكومة السودان االنتقالية والتقدم الذي

أحرزته � سعيها لمعالجة النزاع � دارفور".

(٢٣ يناير ٢٠٢١)
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ً وحتى مطلع يناير 2021 ركزت قوات بعثة األمم المتحدة واإلتحاد األف�يقي(اليوناميد) وأفراد الشرطة على توفير األمن ألنشطة سحب البعثة، واألفراد واألصول. وستتاح للبعثة أيضا
مدة ستة أشهر لتقوم بعملية االنسحاب. وسيشمل ذلك إعادة القوات والمركبات والمعدات إ� الوطن وإغالق المواقع والمكاتب وتسليمها إ� الكيانات المحددة.

مع توقف عمليات بعثة األمم المتحدة واالتحاد األف�يقي � دارفور (يوناميد) وجميع أنشطتها المتعلقة بتفويضها والتي تركزت على دعم عملية السالم وحماية المدنيين، بما �
ذلك تسهيل إيصال المساعدات اإلنسانية ودعم الوساطة � النزاعات القبلية، ستتو� حكومة السودان دورها األساسي بالكامل � معالجة جميع القضايا.

ولدعم حكومة السودان � ضوء االنسحاب الوشيك لبعثة األمم المتحدة � دارفور، قادت اليوناميد ومفوضية األمم المتحدة لالجئين سلسلة من بعثات حماية المدنيين المشتركة إ�
عدة مواقع � واليات وسط وجنوب وشمال دارفور � المدة من 24 نوفمبر إ� 10 ديسمبر 2020.

أصدر قطاع الحماية التوصيات التالية عقب المهمات المشتركة:

- تقوم مكاتب الوالة � كل والية من واليات دارفور بتنشيط اللجنة على مستوى الوالية التي جرى إنشاؤها لدفع تنفيذ الخطة القومية لحماية المدنيين ودعوة ممثلي النازحين، بما
� ذلك من جميع المجموعات العرقية، للمشاركة - إ� جانب مفوضية العون اإلنسا� الحكومية، والوزارات التنفيذية على مستوى الوالية، واإلدارات المحلية)، والجهات الفاعلة �

مجال األمن والشرطة، والمجتمع المد�، والوكاالت الرائدة � قطاع الحماية التابعة لألمم المتحدة (مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وصندوق
األمم المتحدة للسكان)

- تقوم الحكومة بالعمل على اإلضافة للدروس المستفادة والممارسات الجيدة المستمدة من بعثة األمم المتحدة واالتحاد األف�يقي � دارفور (يوناميد). - تنظر الحكومة � الدور
الرئيسي لمنظمات المجتمع المد� � تنفيذ الخطة القومية لحماية المدنيين.

- يجب على السلطات أن تضمن بشكل استبا� مناقشة الخطط المتعلقة بنشر القوات المشتركة � وسط دارفور واالتفاق عليها مع لجنة حماية المدنيين على مستوى الوالية، من
أجل السماح بالتنسيق المد� والعسكري � حماية المدنيين، ولضمان اإلشراف والمساءلة المدنية.

- �يادة الجهود لضمان تلقي جميع أفراد القوات المشتركة تد�يبات على حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنسا� الدو�، بما � ذلك حماية المدنيين، بدعم من مفوضية األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان ولجنة الصليب األحمر الدولية ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ووكاالت الحماية األخرى.

- بالنسبة للمعسكرات/ المواقع الحساسة (مثل كلما وكاس � والية جنوب دارفور؛ وزالنجي ونيرتيتي، وقولو � والية وسط دارفور؛ وكبكابية وسورتو� � شمال دارفور)، يجب
على الحكومة النظر � الخيارات البديلة، على سبيل المثال نشر الشرطة السودانية وحدها التي قد تكون أكثر قبوًال من قبل النازحين.

- بالنظر إ� التقبل الجز� تجاه القوات المشتركة بين النازحين � نرتتي وبلدة قولو، فإن على الحكومة أن تضمن إجراء مشاورات مع قادة النازحين بشأن القبول النها� لتمديد
الدو�يات المشتركة المنتظمة � مواقع تجمع نرتتي وتوجا وسافانجا.

التضخم وأسعار الذرة الرفيعة (2017-2020) _ برنامج الغذاء العالمي

االتجاهات 
تواصل أسعار المواد الغذائية في االرتفاع مدفوعة بالتضخم
المرتفع – وفًقا لوثيقة رصد برنامج الغذاء العالمي لألسواق

الصادرة في شهر ديسمبر 2020

مع استمرار �يادة التضخم � جميع أنحاء السودان، ترتفع أسعار الذرة الرفيعة والقمح، وهما
محصولين أساسيين. ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة إن ارتفاع أسعار المواد

الغذائية يقوض القوة الشرائية آلالف األشخاص األكثر ُعرضة للمخاطر.

وقال الجهاز المركزي لإلحصاء، � 12 يناير، � آخر تحديث له، إن معدل التضخم لشهر ديسمبر 2020 بلغ 269 � المائة، مقارنة بـ 254 � المائة � نوفمبر. وأضاف الجهاز المركزي
لإلحصاء أن متوسط التضخم لعام 2020 بلغ 163 � المائة مقارنة بـ 51 � المائة � عام 2019. وأفاد شركاء العمل اإلنسا� إن التضخم المرتفع يضيف إ� العمليات مع تغير

التكاليف بين التخطيط والتنفيذ.

ويُظهر أحدث تق�ير لرصد األسواق لبرنامج الغذاء العالمي أن أسعار السلع األساسية استمرت � االرتفاع � ديسمبر 2020 على الرغم من استمرار موسم الحصاد. ومقارنة بشهر
ديسمبر2019، فقد ارتفعت تكلفة السلة الغذائية بنسبة 261 � المائة، والذرة الرفيعة بنسبة 266 � المائة، والقمح بنسبة 209 � المائة، وسعر الغنم بنسبة 316 � المائة. كانت

ال�يادة مقابل متوسط الخمس سنوات لشهر ديسمبر 777 � المائة للذرة الرفيعة و1,000 � المائة للفول السودا�. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع تدهور قيمة العملة
السودانية. كما زاد متوسط تكلفة سلة الغذاء بشكل مطرد منذ بداية العام وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إ� انخفاض القوة الشرائية.

تشير تقديرات اللمحة اإلنسانية العالمية لعام 2021 إ� أنه من المتوقع أن يحتاج ما مجموعه 13.4 مليون شخص (أكثر من �بع السكان) � السودان إ� مساعدات إنسانية � عام
2021. ويمثل هذا �يادة بنسبة 44 � المائة عن عام 2020 وأعلى مستوى خالل عقد من الزمن. حيث يحتاج حوا� 7.3 مليون شخص إ� مساعدات طارئة لتلبية االحتياجات التي

تهدد الحياة، بينما يحتاج 13 مليون شخص إ� الخدمات اإلنسانية ألن مستويات المعيشة منخفضة للغاية. وتشمل أعلى االحتياجات الصحة والمياه والمرافق الصحية واألمن
الغذا�. وما مجموعه 7.8 مليون شخص محتاج هم من النساء والفتيات. وتشمل الفئات األكثر عرضة للمخاطر بشكل خاص 2.5 مليون نازح و1.1 مليون الجئ، معظمهم من

جمهو�ية جنوب السودان. ويعيش أكثر من نصف المحتاجين بقليل � واليات دارفور والمنطقتين المتأثرتين بالنزاع اللتان تعانيان من أعلى معدالت نقص � األمن الغذا�. لكن
ال�يادات األكبر � عدد المحتاجين كانت � الشرق والوسط، مدفوعة باألزمة االقتصادية.

(٢٣ يناير ٢٠٢١)

https://suna-sd.net/read?id=701191
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Market%20Monitor%20December%202020%20-%20Sudan%20.pdf
https://reliefweb.int/node/3692232
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التنبؤ 
واصلت أسعار الذرة والدخن االرتفاع بوتيرة غير معتادة على

الرغم من الحصاد

على الرغم من استمرار الحصاد � نوفمبر وديسمبر ارتفعت أسعار التجزئة للذرة الرفيعة والدخن
بشكل غير معتاد � معظم أسواق اإلنتاج واالستهالك الرئيسية حسبما ذكرت شبكة نظام اإلنذار المبكر

بالمجاعة � تحديثها لتوقعات األمن الغذا� للسودان � ديسمبر 2020. و� معظم األسواق سجلت
األسعار �يادة شه�ية تتراوح بين 10 و20 � المائة بين شهري أكتوبر وديسمبر.

و� األسواق الرئيسية جرى بيع الذرة الرفيعة � المتوسط مقابل 82 جنيه سودا� للكيلو جرام الواحد
� ديسمبر 2020 مقارنة بـ 70 و72 جنيهاً سودانياً للكيلو جرام الواحد � شهري أكتوبر ونوفمبر على
التوا�. ووفقاً لبنك السودان المركزي فإن سعر الصرف للدوالر األم�يكي الواحد 55 جنيهاً سودانياً �

حين أن السعر � السوق الموا�ية هو 262 جنيهاً سودانياً.

ظلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن الحالية أعلى بنسبة 240-300 � المائة � المتوسط من أسعار عام
2019 السابقة لها وسبع مرات أعلى من متوسط الخمس سنوات. وتتأثر هذه ال�يادة غير الموسمية � أسعار الذرة الرفيعة والدخن باالنخفاض الس�يع للجنيه السودا� وارتفاع

تكاليف اإلنتاج والنقل والتأخر � الحصاد وانخفاض نتاج الحصاد عما كان متوقعاً ومحدودية المخزون الُمرحل على مستوى السوق واألسرة. ويؤدي الطلب األعلى من المعتاد على
الحبوب خالل مدة الحصاد إ� إبقاء إمدادات السوق منخفضة حيث يسعى كبار التجار ل�يادة مخزونهم تحسباً الرتفاع األسعار � موسم الجدب و�يادة الطلب من قبل الجهات

اإلنسانية الفاعلة التي تقدم الدعم لالجئين اإلثيوبيين � شر� السودان.

التوقعات المحتملة حتى مايو 2021

يقدر آخر تحديث للتصور المستقبلي من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� بشأن األمن الغذا� � السودان أن 7.1 مليون شخص (16 � المائة من السكان) قد واجهوا عدم
استتباب األمن الغذا� الحاد � المدة من أكتوبر إ� ديسمبر 2020.

و� الوقت نفسه فان موسم الحصاد الزراعي الرئيسي الجاري يؤدي إ� تحسين حصول األسر على الغذاء من اإلنتاج الخاص بها والمدفوعات العينية من العمالة الزراعية وفًقا لنظام
اإلنذار المبكر بالمجاعة. وستتحسن نتائج األمن الغذا� � العديد من المجاالت إ� الحد األد� (المرحلة األو� من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) واإلجهاد (المرحلة الثانية
من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�). ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر نتيجة مرحلة األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) بين النازحين �

المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتح�ير السودان- قطاع الشمال � جنوب كردفان وكذلك النازحين والعائالت المتأثرة بالنزاع � جبل مرة � دارفور والالجئين الواصلين
حديًثا إ� شرق السودان خالل شهر فبراير 2021.

ومع ذلك فمن المتوقع أن تظل احتياجات المساعدات الغذائية الطارئة أعلى من المستويات المعتادة خالل مدة الحصاد بسبب استمرار تدفق الالجئين من إثيوبيا والنزوح طويل
األمد � دارفور وجنوب كردفان واألثر االقتصادي لفيروس كورونا المستجد إ� جانب استمرار أزمة االقتصاد الكلي.

ومن المرجح أن تحصل األسر الفقيرة � المراكز الحض�ية على غذاء أقل من المتوسط حتى مايو 2021 بسبب االرتفاع الشديد � أسعار المواد الغذائية مما يحد من القوة الشرائية
لألسر. ويتزامن ذلك مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. كما ستستمر أزمة االقتصاد الكلي � الحد من وصول األسر إ� فرص وسائل العيش. ومن المرجح أن تستمر

األسر الحض�ية الفقيرة � مواجهة صعوبات � تلبية احتياجاتها الغذائية األساسية مما سيؤدي إ� �يادة عدد األسر التي تواجه نتائج عدم استتباب األمن الغذا� الحاد المجهدة
(المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�).

وإذا جرى فرض الم�يد من تدابير احتواء فايروس كورونا المستجد فمن المتوقع أن يزداد عدد األسر الحض�ية الفقيرة التي تواجه نتائج األزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف
المتكامل لمراحل األمن الغذا�) خاصة مع بداية موسم الجدب � مايو 2021 وفًقا لنظام اإلنذار المبكر بالمجاعة.

لم�يد من المعلومات والتفاصيل، يرجى االطالع على تحديث نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة على هذا الرابط

(١٢ يناير ٢٠٢١)

االستجابة للطوارئ 
عدد قياسي من األشخاص - 8.8 مليون - يتلقون المساعدات اإلنسانية في المدة من يناير وحتى سبتمبر 2020

على الرغم من التحديات المتعلقة بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد وانخفاض التمويل والوصول إ� الوقود والمال تمكنت الوكاالت اإلنسانية من الوصول إ� 8.8 مليون
شخص � جميع أنحاء السودان بشكل من أشكال المساعدات اإلنسانية بين يناير وسبتمبر 2020. هذا هو أكبر عدد من األشخاص الذين جرت مساعدتهم � السودان منذ عام

.2011

ويشمل هذا الرقم حوا� 7 ماليين شخص جرى الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية ووسائل العيش خالل المدة من يناير حتى سبتمبر 2020 وفًقا لنتائج تق�ير الرصد الدوري لل�بع
الثالث لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020. جرى تقديم خدمات الرعاية الصحية إ� حوا� 3.3 مليون شخص. كما جرى الوصول إ� 2.9 مليون شخص جرى تزويدهم بخدمات

المياه والصحة العامة والنظافة. وساعد شركاء قطاع التعليم 1.1 مليون طفل � أنشطة التعليم والتعلم.

(١٢ يناير ٢٠٢١)

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/SUDAN_Food_Security_Outlook_Update_Dec_2020_Final.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/SUDAN_Food_Security_Outlook_Update_Dec_2020_Final.pdf
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يُعادل الـ 8.8 مليون شخص الذين جرت مساعدتهم 95 � المائة من 9.3 مليون شخص يُقدر أنهم
بحاجة إ� المساعدات اإلنسانية � عام 2020 - وهي أعلى نسبة مسجلة على اإلطالق.

و� حين أن النسبة المئوية لألشخاص الذين جرى الوصول إليهم مقابل المحتاجين تتراوح من 113 �
المائة (األمن الغذا� ووسائل العيش) إ� 35 � المائة (المياه والصحة العامة والنظافة) و� بعض

ً القطاعات األخرى جرى الوصول إ� ما بين 2-9 � المائة فقط من المحتاجين فإن ذلك يرجع أساسا
إ� نقص التمويل وتحديات أخرى.

تلقى قرابة 5 ماليين شخص المساعدات � دارفور أي ما يشكل 56 � المائة من المجموع الكلي.
وهذا يشمل حوا� 650 ألف شخص � جبل مرة من الذين تلقوا شكًال من أشكال المساعدات
اإلنسانية خالل المدة المشمولة بالتق�ير، وهي واحدة من أعلى المعدالت � السنوات الماضية.

و� السودان األوسط قدم شركاء خطة االستجابة اإلنسانية المساعدات لحوا� 3.4 مليون شخص بما
يشكل 38 � المائة من المجموع الكلي. و� الشرق جرى الوصول إ� 384,000 شخص فقط بما

يشكل 4 � المائة من مجموع المساعدات الكلي. وهذا يعني أن 27 بالمائة فقط من األشخاص
المحتاجين � شرق السودان تلقوا مساعدات إنسانية.

وبشكل عام قام شركاء خطة االستجابة اإلنسانية بتكثيف االستجابة � مناطق العمليات التقليدية حيث كان لديهم تا�يخياً حضور وقدرة – � دارفور - حيث تجاوز عدد األشخاص
الذين جرى الوصول إليهم بالمساعدات عدد األشخاص المحتاجين بنسبة 28 � المائة (جرى تقديم المساعدات لحوا� 5 ماليين مقابل 3.9 مليون محتاج).

� ضوء هذه الخلفية كان شرق ووسط السودان يشكالن أكثر من نصف إجما� عدد 9.3 مليون شخص محتاج. وبالرغم من ذلك و� حين جرى الوصول إ� 3.8 مليون شخص �
هاتين المحليتين بالمساعدات اإلنسانية لم يحصل حوا� 2.7 مليون شخص محتاج على المساعدات التي يحتاجونها وفًقا لبيانات الرصد لل�بع الثالث. كان هذا بسبب ان عدد

األشخاص المحتاجين الذين جرت مساعدتهم كان أكثر مما كان مقدراً � البداية � بعض الواليات باإلضافة إ� نقص التمويل واالفتقار إ� الشركاء المنفذين وعوامل أخرى. وحتى 5
يناير 2021 جرى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2020 بنسبة 53 � المائة وذلك وفًقا لخدمات التتبع الما�.

صور 
لوحة المتابعة لخطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2020 للربع الثالث (1 يناير - 30 سبتمبر 2020)

(٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠)

https://fts.unocha.org/appeals/870/summary
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لوحة المتابعة لخطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2020 لل�بع الثالث (1 يناير - 30 سبتمبر 2020)

االتجاهات 
ال تزال البالد تواجه العواقب الصحية واإلنسانية المتعلقة

بفيروس كورونا المستجد

الحالة األو�: كانت � 14 مارس 2020

إجما� الحاالت: 23,316 حالة (حتى 20 ديسمبر 2020)

إجما� الوفيات: 1,468

الواليات المتأثرة: 18والية من أصل 18 والية

المدارس: مغلقة (8,375,193 الدارسين المتأث�ين)

الوضع

منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد � السودان � منتصف مارس، أكدت الحكومة أن 23,316 شخصاً قد أصيبوا بالفيروس، من بينهم 1,468 حالة وفاة وذلك حتى 20
ديسمبر. أبلغت جميع الواليات الـ 18 عن حاالت إصابة وكانت الخرطوم والج�يرة والقضارف من بين أكثر الواليات تضررًا. وعلى الرغم من أن والية الخرطوم بها معظم الحاالت المبلغ

عنها � البالد فقد جرى اإلبالغ عن غالبية الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا من خارج العاصمة. � اآلونة األخيرة شهد السودان �يادة كبيرة � عدد الحاالت التي يجري اإلبالغ عنها

(٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠)

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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كل يوم حيث ارتفع من حوا� 10 حاالت يومًيا � بداية نوفمبر إ� حوا� 200 - 300 بعد ذلكم بيوم � شهر نوفمبر وبواكير ديسمبر. وكان النظام الصحي � السودان تحت ضغط
ل فوق طاقته لمنع واحتواء ومعالجة فيروس كورونا المستجد. وما يقرب من 81 � المائة من السكان ال يستطيعون الوصول إ� مركز صحي عامل على شديد قبل الوباء وقد حُم�

بعد ساعتين من منازلهم والوضع يزداد سوًءا حيث يجري إغالق العديد من العيادات أثناء الوباء. وقد أغلق � والية الخرطوم وحدها ما يقرب من نصف المراكز الصحية خالل الوباء،
وأغلقت دارفور بالفعل �بع مرافقها � عام 2018 بسبب نقص التمويل والموظفين. وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد � السودان 184 س�يراً فقط � وحدات العناية المركزة
وحوا� 160 منها تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك أ�بعة أطباء فقط � وحدة العناية المركزة - ثالثة � الخرطوم وواحد � والية الج�يرة -

مستعدون للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وتفتقر العيادات والمستشفيات � جميع أنحاء السودان إ� األدوية الحيوية حيث لم تعد قادرة على تخ�ينها بسبب األزمة االقتصادية وأيًضا بسبب تعطل سالسل التو�يد. وهذا
الوضع يجعل من الصعب للغاية على الحكومة ومنظمات المعونة أن تتصدى للوباء وأن تحافظ على الخدمات األساسية. وقد تأثرت النساء واألطفال بشكل خاص. وقد أغلقت

عيادات صحة األمومة وتوقفت خدمات الصحة اإلنجابية وفقد أكثر من 110,000 طفل فرصة حصولهم على اللقاحات األساسية. وتمثل الوقاية من فيروس كورونا المستجد أيًضا
تحديًا � السودان حيث أن 63 � المائة من السكان ال يحصلون على المرافق الصحية األساسية و23 � المائة منهم ليس لديهم إمكانية الوصول إ� مرفق لغسل اليدين بالماء

والصابون و40 � المائة ال يستطيعون الحصول على خدمات مياه الشرب األساسية. إن خطر االنتقال و�يادة االحتياجات اإلنسانية مرتفع بشكل خاص بين ما يقرب من 2 مليون
نازح و1.1 مليون الجئ يعيشون � مواقع جماعية أو مجتمعات مضيفة � جميع أنحاء البالد عالوة على السكان الذين يعيشون � األحياء الفقيرة � المناطق الحض�ية.

إن لفيروس كورونا المستجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على إتاحة الحصول على الغذاء � السودان، وذلك وفًقا ألحدث تق�ير إشعار لألمن الغذا� من شبكة نظام اإلنذار المبكر
بالمجاعة. فقد فقدت بعض العائالت دخلها � وقت يواجهون فيه أيًضا تكاليف معيشية أعلى، بما � ذلك بسبب �يادة التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء، فضالً عن األزمة االقتصادية
المستمرة. إن تدابير االحتواء الضرو�ية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد لها أيًضا آثار سلبية غير مباشرة، مما يحد من إتاحة الوصول المادي للعديد من األسر الفقيرة إ� المناطق

التي يكسبون فيها عادةً دخًال من العمل اليومي.

وقبل فيروس كورونا المستجد، كان حوا� 9.3 مليون شخص بحاجة بالفعل إ� الدعم اإلنسا� � جميع أنحاء السودان. ومع استمرار سنوات النزاع والصدمات المناخية المتكررة
وتفشي األمراض � التأثير على حياة العديد من السودانيين ووسائل عيشهم، يزداد الوضع سوًءا ويواجه اآلن أكثر من 9.6 مليون شخص جوًعا شديًدا � بلد يعا� بالفعل من

ارتفاع معدالت سوء التغذية. وبسبب االقتصاد الهش، أصبح الم�يد والم�يد من األشخاص غير قاد�ين على تلبية احتياجاتهم األساسية، حيث يستمر التضخم المرتفع � التسبب �
كل القوة الشرائية لألسر. وتستأثر سلة األغذية المحلية � المتوسط بما يبلغ 75 � المائة على األقل من دخل األسرة. تآ

االستجابة

تضافرت الجهود المبذولة من قبل الحكومة االتحادية واألمم المتحدة والشركاء � المجال اإلنسا� للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد � السودان والتصدي لها.
وتقوم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء اآلخرون حالياً بتنفيذ خطة التأهب واالستجابة القط�ية لفيروس كورونا المستجد المتسقة حول تسع

ركائز لدعم االستجابة التي تقودها الحكومة السودانية.

تقوم الجهات الفاعلة � مجال المساعدات بإنشاء مساحات ومالجئ للحجر أو للعزل وتزويد البالد بأطقم اختبار فيروس كورونا المستجد وإنشاء نقاط مياه ومحطات
لغسل اليدين � معسكرات النازحين والالجئين و� المجتمعات المضيفة. وتلقى أكثر من 1,600 من العاملين الصحيين وفرق االستجابة الس�يعة تد�يبات فيما ال يقل

عن 277 محلية � جميع أنحاء السودان، ووزعت مجموعات النظافة على ما يقرب من 500,000 شخص ومعدات وقائية لتلبية احتياجات 6,000 مركز صحي � البالد.
كما جرى الوصول إ� أكثر من 25 مليون شخص بحمالت ل�يادة الوعي لمنع انتقال العدوى، وبلغت المساعدات الغذائية 2.8 مليون شخص على األقل � شهر مايو

المنصرم.

شرعت الحكومة االنتقالية � برنامج دعم األسرة بدعم من برنامج الغذاء العالمي للتخفيف من أثر القيود المتصلة بفيروس كورونا المستجد على األسر األكثر عرضة
للمخاطر. وسيوفر البرنامج لعدد 600,000 أسرة - حوا� 3.6 مليون شخص أي ما يقرب من 8 � المائة من السكان – ما يعادل 5 دوالرات أم�يكية للفرد � الشهر.

تعهد المانحون بتقديم ما يقدر بمبلغ 582 مليون دوالر لهذا البرنامج خالل مؤتمر شراكات السودان الذي عقد � برلين � 25 يونيو.

أطلقت األمم المتحدة وشركاؤها � 19 يوليو ملحق فيروس كورونا المستجد لخطة االستجابة اإلنسانية وهو نداء بقيمة 283 مليون دوالر أم�يكي لتلبية االحتياجات
العاجلة والحرجة لماليين السودانيين المتأث�ين بالعواقب الصحية واإلنسانية لفيروس كورونا المستجد.

� 22 أغسطس، أرسلت الحكومة التركية إمدادات ومعدات الطبية إ� السودان لمساعدة الحكومة � االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد وشملت اإلمدادات 50
جهازًا للتنفس و50,000 كمامة و50,000 قناع للوجه و100,000 كمامة جراحية.

و� 16 أغسطس، أرسلت حكومة دولة اإلمارات الع�بية المتحدة 24 طناً من المساعدات الطبية والغذائية للمساعدة � التصدي لفيروس كورونا واالستجابة للفيضانات.
ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد � السودان � منتصف مارس، تبرعت اإلمارات بما يقرب من 90 طًنا من اإلمدادات والمعدات الطبية. كما تبرع صندوق أبو

ظبي للتنمية بما زنته 136 طناً من األدوية للصندوق القومي لإلمدادات الطبية � السودان. و� 6 يونيو، أرسلت مؤسسة آل مكتوم ومقرها اإلمارات الع�بية المتحدة
37 طناً من اإلمدادات الطبية بما � ذلك المالبس الواقية والكمامات والمعقمات والجلوكوز وغيرها من اإلمدادات لمساعدة السودان � مكافحة فيروس كورونا

المستجد.

المصادر الرسمية:

وزارة الصحة االتحادية السودانية

منظمة الصحة العالمية بالسودان - تويتر

مصادر أخرى:

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sudan%20COVID-19%20Alert_final.pdf
http://www.fmoh.gov.sd/En/index.php?id=1
https://twitter.com/whosudan
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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االنقطاع التعليمي � ضوء االستجابة لفيروس كورونا المستجد، المصدر اليونسكو

القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الصادرة من قبل قسم الطوارئ � برنامج الغذاء العالمي

وضع المطارات العالمية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد،الصادر عن منظمة الطيران المد� الدو�

صور 
السودان: لمحة عامة عن وضع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد واالستجابة له

السودان: لمحة عامة عن وضع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد واالستجابة له

(١٢ يناير ٢٠٢١)

تفاعلي 
السودان: لوحة متابعة األوضاع الناجمة عن فیروس كورونا المستجد 2020

السودان: لوحة متابعة األوضاع الناجمة عن فیروس كورونا المستجد 2020

(٢ نوفمبر ٢٠٢٠)

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/db5b5df309ac4f10bfd36145a6f8880e
https://www.icao.int/safety/Pages/COVID-19-Airport-Status.aspx
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https://app.powerbi.com/view? :عرض هذا الرسم التفاعلي
r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9

أفراد المجتمع � والية النيل األبيض يوزعون ملصقات فيروس كورونا
المستجد ومستلزمات العناية الصحية � مستشفى محلي (برنامج األمم

المتحدة اإلنما� - السودان)

تحليل 
الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد تضرب

بضعف السرعة مصحوبة بتأثير اجتماعي واقتصادي كبير على
األسر

ض�بت الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد السودان أسرع بمرتين، مع اإلبالغ عن نفس
العدد من الحاالت والوفيات تق�يًبا � نصف وقت الموجة األو� وفًقا لبيانات وزارة الصحة اإلتحادية.

فقد أفادت وزارة الصحة االتحادية أنه ومنذ 16 أكتوبر أصيب 5,528 شخًصا بفيروس كورونا المستجد،
بما � ذلك 458 شخًصا توفوا بسببه. وخالل الموجة األو� جرى تسجيل 5,500 حالة إصابة و456

حالة وفاة � حوا� ثالثة أشهر.

خالل األسبوعين األولين من شهر أكتوبر، كان متوسط العدد اليومي للحاالت المعلن عنها أقل من 10
ولكنه ارتفع إ� أكثر من 100 حالة يومًيا بعد منتصف نوفمبر ووصل إ� ما بين 200 إ� 300 حالة

يومًيا � أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر.

و� حين أن عدد حاالت اإلصابة والوفيات الجديدة بفيروس كورونا � تزايد، يعتقد خبراء الصحة أن
األعداد قد تكون أقل من الواقع. حيث أفادت وزارة الصحة االتحادية أن أكثر من 83 � المائة من
العينات التي جرى جمعها لإلجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على مدار األسابيع الماضية

كانت من مساف�ين يسعون للحصول على شهادات صحية للسفر إ� الخارج، والبا� من عامة األشخاص. و� ذات الحين وجد أن حوا� 93 � المائة من حاالت العاملين الصحيين
باع الموظفين البالغ عددهم 254 والذين جرى فحص عينات لهم معملياً لديهم حاالت إيجابية لفيروس كورونا المستجد وفًقا لوزارة الصحة االتحادية. وبشكل عام فإن ثالثة أ�

الصحيين � جميع أنحاء السودان الذي يصل عددهم إ� 800 الذين خضعوا إ� الفحوصات كانوا حاالت إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وتمثل والية الخرطوم 75 � المائة من مجموع حاالت فيروس كورونا المستجد المسجلة ولكنها تسجل 34 � المائة فقط من حاالت الوفاة الًمعلنة. ويجب األخذ � االعتبار أن أغلب
الفحوصات التي تُجرى تكون عادة للمساف�ين من الخرطوم. وهذا ما يعني أن الم�يد من الحاالت خارج والية الخرطوم لم تجرى لها فحوصات ولم يبلغ عنها.

وحتى 20 ديسمبر تأكدت إصابة 23,316 شخص بفيروس كورونا المستجد منهم 1,468 شخص قد توفوا جراء فيروس كورونا المستجد طبًقا لوزارة الصحة االتحادية.

و� حين أن فيروس كورونا المستجد ال يزال يصيب اآلالف ويقتل مئات األشخاص، فإن الوباء يؤثر على ماليين األشخاص اآلخ�ين � جميع أنحاء السودان. ففي 1 ديسمبر قدم
البنك الدو� والجهاز المركزي لإلحصاء � السودان نتائج المسوحات عالية التردد لفيروس كورونا المستجد التي جرى تنفيذها بالتعاون مع كل من البنك الدو� والجهاز المركزي

لإلحصاء. وكان هدف المسح هو رصد فيروس كورونا المستجد وأثره االجتماعي واالقتصادي على األسر السودانية. وتنطوي الدراسة االستقصائية على جوالت متعددة، حيث جرى
تنفيذ أول جولتين من 16 يونيو ا� 5 يوليو ومن 13 أغسطس ا� 3 أكتوبر واستهدفت 4,032 أسرة سودانية من الواليات الثماِن عشرة � السودان باستخدام المقابالت الهاتفية.

وأظهر االستطالع أن فيروس كورونا المستجد له أثر كبير على استهالك الغذاء بسبب �يادة األسعار أساًسا. حيث لم تستطع أكثر من 20 � المائة من األسر التي جرت مقابلتها شراء
الخبز والحبوب وكذلك الحليب ومنتجات األلبان. وشعر حوا� 45 � المائة من األسر بالقلق إزاء امتالك ما يكفي من الغذاء وقد عّدلت العديد من األسر عاداتها الغذائية. وتتوافق

نتائج االستقصاء مع تقديرات التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� الذي يُقدر وجود 9.6 مليون نسمة (21 � المائة من السكان) يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� الحاد
� المدة من يونيو- أغسطس 2020.

وكان نحو 25 � المائة من المستجيبين يحتاجون إ� مساعدات طبية ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب عدم توفر الموظفين الطبيين والقيود المفروضة على الحركة.
وباإلضافة إ� ذلك، لم تتمكن نسبة 27 � المائة من األسر المعيشية من الحصول على األدوية بسبب عدم توفر األدوية التي نفد مخزونها، أو ارتفاع أسعار األدوية أو إغالق
الصيدليات .وباإلضافة إ� ذلك لم تتمكن نسبة 27 � المائة من األسر من الحصول على األدوية بسبب عدم توفر األدوية إما لنفاذ مخزونها أو ارتفاع أسعار األدوية أو إغالق

(٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTJmYTlkZTgtOTgyOC00ZWY1LTlmZDAtNzQ1OTIxNDhjZDIzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Sudan_AcuteFoodInsecurity_2020JuneDec_Report.pdf
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الصيدليات.

وتشير أحدث األرقام حول واردات األدوية من قبل البنك المركزي السودا� إ� أن الواردات قد زادت خالل يناير – سبتمبر 2020 بنسبة 14 � المائة مقارنة بنفس المدة � 2019،
ال يزال مستوى الواردات أقل 25 � المائة مقارنة بنفس المدة � 2017 وهو عام ما قبل األزمة.

عالوة على ذلك لم تشارك سوى 10 � المائة من األسر التي لديها أطفال كانوا ملتحقين بالمدارس قبل تفشي فيروس كورونا المستجد بأنشطة التعلم خالل مدة إغالق المدارس
نتيجة لفيروس كورونا المستجد.

وحوا� 67 بالمائة من المستجيبين الذين عملوا قبل اإلغالق بسبب فيروس كورونا المستجد لم يعودوا إ� العمل بحلول يونيو/ يوليو2020. ومن بين الموظفين الذين توقفوا عن
العمل تلقى 29 بالمائة رواتبهم كاملة بينما حصل 43 بالمائة على جزء من رواتبهم و28 � المائة لم يتلقوا أي راتب. كما كانت هناك خسائر كبيرة � الدخل. وبالنسبة لألسر

السودانية التي تتلقى عادة تحويالت تحدث 25 � المائة عن انخفاض � التحويالت الدولية والحظ 32 � المائة منهم انخفاضاً � تحويالتهم المحلية. وذكر 3 � المائة فقط من
األسر تلقيهم مساعدات اجتماعية من أي نوع.

حميد نجموس، 50 عاًما، يحمل حفيده بينما تقوم عاملة � المنظومة
الصحية بأخذ قياس محيط منتصف العضد (منظمة األمم المتحدة

للطفولة، السودان، ق�ية أبو دهان - والية كسال)

خاصية 
قدمت اليونيسيف مساعدات غذائية آلالف األطفال الذين

يعانون من سوء التغذية في والية كسال

على مدى عقود واجهت والية كسال � شرق السودان أزمة تغذية حيث أثرت معدالت التقز�م على 44
� المائة من األطفال دون سن الخامسة. ويعود سبب سوء التغذية إ� حد كبير إ� عدم وجود نظام

غذا� متنوع ومغذيات أساسية، ونقص مياه الشرب النظيفة، وسوء أوضاع المرافق الصحية، وانتشار
األمراض بشكل كبير، و�يادة تكاليف الغذاء، والفقر. وتعتبر الممارسات الغذائية غير المناسبة واالفتقار

إ� نظام غذا� متنوع من المحددات الرئيسية لتوقف النمو الذي يعا� منه األطفال � والية كسال،
حيث يتلقى 16.3٪ فقط من األطفال الحد األد� من النظام الغذا� المقبول.

وتعمل اليونيسيف - بالتعاون مع وزارة الصحة الفيدرالية وبدعم من صندوق األمم المتحدة المركزي
لمواجهة الطوارئ - على عالج سوء التغذية والوقاية منه � والية كسال. وتشمل المعونات التغذوية

عالج األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وتوفير المكمالت الغذائية الدقيقة، وتقديم المشورة بشأن
الممارسات الغذائية والرعاية الجيدة للرضع وصغار األطفال، وأهمية االلتزام ببرامج التطعيم للحد من

معدالت االعتالل والوفيات الزائدة بين األطفال دون سن الخامسة بسبب أمراض الطفولة الشائعة
(أمراض اإلسهال والجهاز التنفسي الحاد والتهاب المسالك البولية والمال�يا واألمراض التي يمكن
الوقاية منها باللقاحات) وستواصل اليونيسيف تقديم الخدمات الصحية والتغذوية عالية الجودة

والمنقذة للحياة ألكثر من 197,500 طفل دون سن الخامسة � الوالية. وستدعم اليونيسيف أيًضا 60,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم باألغذية العالجية والرعاية
من خالل برنامج العالج � العيادات الخارجية باإلضافة إ� ذلك سيجري تزويد 150,000 من األمهات الحوامل والمرضعات بالنصائح الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال.

كما خصصت أمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 100 مليون دوالر للشركاء � السودان � بداية هذا العام لدعم تدخالت الطوارئ واإلنعاش المبكر. وسيجري تنفيذ المشا�يع
لمدة 12 إ� 18 شهرًا. وعادة ما يجري تنفيذ المشروعات الممولة � إطار الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ � أقل من 12 شهرًا.

ويعد مشروع اليونيسيف للتغذية جزًءا من مخصصات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، حيث يوفر المساعدات الغذائية المنقذة للحياة آلالف األطفال الذين يحتاجونها ليتمكنوا
من عيش حياة صحية ومنتجة.

(٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠)

خاصية 
دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ساعد على استعادة صحة الطفلة نهلة

فتحية عمر هي أم لستة أطفال تقل أعمارهم جميًعا عن 16 عاًما. ومنذ والدتها تعا� طفلتها الصغيرة، نهلة، البالغة من العمر سنة واحدة، من مشاكل صحية خطيرة. حيث كانت
نهلة الصغيرة تعا� من نقص الوزن ولم تكن تنمو كما هو متوقع. وكانت مستويات طاقتها منخفضة لدرجة أنها بالكاد تستطيع تح�يك أي جزء من جسدها.

وتتذكر فتحية قائلة، "كدت أفقد األمل واعتقدت أنني سأفقدها. كنت أرغب بشدة � استعادة صحتها وعافيتها".

لقد ج�بت العديد من العالجات بما � ذلك استشارة المعالجين التقليديين من أجل نهلة. كانت كل جهودها بال جدوى ولم تالحظ أي تحسن � صحة طفلتها الصغرى. كانت تفقد
األمل مع تدهور صحة ابنتها يوًما بعد يوم.

كان تلقيها أخباراً عن مركز صحي � حي مانديال- مايو بالخرطوم حيث يقدم برنامج الغذاء العالمي الدعم الغذا� بمثابة نقطة تحول بالنسبة لنهلة.

(٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠)
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نهلة وأمها � مركز للتغذية بالخرطوم (المصدر برنامج الغذاء العالمي -
عبد الع�يز المؤمن)

وتقول فتحية، "عندما سمعت أن برنامج الغذاء العالمي يوفر طعاًما مغذيًا لألطفال دون سن الخامسة
والنساء الحوامل والمرضعات، شعرت باألمل. لقد زرت المركز على الفور لمعرفة ما إذا كان باإلمكان

مساعدة نهلة".

وبعد شه�ين من تلقي العالج الغذا� من خالل األطعمة التكميلية الجاهزة لالستخدام، تحسنت صحة
نهلة بشكل ملحوظ. تزن اآلن 6.9 كجم، وهو تحسن كبير مقارنة بـال5 كجم التي كانت تزنها قبل
االنضمام إ� البرنامج. " قبل شه�ين، لم تكن قادرة على تح�يك أي جزء من جسدها ألنها كانت

ضعيفة للغاية. اآلن هي شخص مختلف كما ترون. إنها تتحرك وتبتسم وتحاول القفز من ذراعي".
وأضافت فتحية، "الشفاء مذهل".

و� يونيو 2020، أطلق برنامج الغذاء العالمي أول برنامج عالجي تغذوي � والية الخرطوم لألطفال
دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، بدعم من الصندوق المركزي للطوارئ. وبالتعاون مع
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف، يستهدف برنامج
الغذاء العالمي أكثر من 38,000 امرأة وطفل كل شهر. ومن خالل منحة الصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ، يدعم برنامج الغذاء العالمي 31 مركزًا للتغذية � الخرطوم حيث يتلقى األطفال المصابون

بسوء التغذية والنساء الحوامل والمرضعات المساعدات. وبمجرد إعادة فتح المدارس، يخطط برنامج
الغذاء العالمي لبدء مشا�يع التغذية المدرسية � المناطق المستهدفة، والتي من المتوقع أن تساعد �

تقليل عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس، وخاصة الفتيات من األسر األكثر عرضة للمخاطر اقتصاديًا واجتماعًيا.

وبفضل التمويل البالغ 30 مليون دوالر أم�يكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يستطيع برنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات لألطفال مثل نهلة على استعادة
صحتهم وضمان تمتعهم بحياة صحية ومستقبل مشرق. وهذا التمويل هو جزء من 100 مليون دوالر خصصتها أمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هذا العام لدعم الشركاء �

السودان � تدخالت الطوارئ واإلنعاش المبكر � بداية هذا العام.

ُمزارع � والية شمال كردفان (برنامج الغذاء العالمي / ليني كينز� ، 11
أكتوبر 2020).

خاصية 
برنامج الغذاء العالمي بصدد تعزيز صمود األسر األكثر عرضة

للمخاطر التي تعاني من عدم استتباب األمن الغذائي في
السودان

سيعمل برنامج الغذاء العالمي على تع�يز صمود األسر التي تعا� من عدم استتباب األمن الغذا�
المزمن � السودان من خالل الحد من خسائر ما بعد الحصاد عن ط�يق تد�يب المزارعين من أصحاب
الحيازات الصغيرة ودعم برامج الحماية االجتماعية. حيث قدمت فرنسا 500 ألف يورو (591 ألف دوالر

أم�يكي) لبرنامج الغذاء العالمي من أجل هذا البرنامج الذي سيساعد أكثر من 41 ألف شخص �
والية جنوب كردفان.

وقال الدكتور حميد نورو ، ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان ومديره القطري، "إن بناء القدرة على
الصمود � السودان عملية طويلة األمد تتطلب التزاًما مستداًما من جميع الجهات الفاعلة. وسيمك�ن

الدعم المقدم من الحكومة الفرنسية إ� برنامج الغذاء العالمي من تغيير حياة عشرات اآلالف من
األشخاص الذين يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� ليصبحوا مجتمعات محلية قادرة على

الصمود". وأضاف قائالً، "يأ� هذا التمويل � وقت حرج نحتاج فيه إ� االستثمار � حلول دائمة للحد
من عدم استتباب األمن الغذا� � السودان".

حيث بلغ معدل التضخم � السودان أعلى مستوياته منذ خمسة وعش�ين عاماً كما ارتفعت أسعار سلة الغذاء المحلية بنسبة 210% عما كانت عليه قبل عام واحد. ويهدد عدم
االستقرار االقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء ب�يادة عدم استتباب األمن الغذا� الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له على اإلطالق، حيث يقدر أن 9.6 مليون شخص يفتقرون إ� األمن

الغذا� خالل موسم الجدب. وهذه المساهمة التي تقدمها فرنسا تمك�ن برنامج الغذاء العالمي من المساعدة � الحد من الخسائر � مدة ما بعد الحصاد، وتع�يز شبكات األمان
اإلنتاجية، ومعالجة األسباب الجذ�ية لعدم استتباب األمن الغذا� � السودان � نهاية المطاف.

وحسب قول السفيرة الفرنسية بالسودان إيمانويل بالتمان، "منذ عام واحد فقط، رأيت شخصًيا فوائد استخدام األكياس المحكمة لتقليل خسائر ما بعد الحصاد. وكان ذلك بالقرب
من كوستي � والية النيل األبيض، حيث مول�ت فرنسا أول برنامج من هذا النوع مع برنامج الغذاء العالمي،".

ومضت قائلة، "لقد أع�بت نساء الق�ية على وجه الخصوص عن رضائهن �. وإنه لفخر كبير لبلدي و� أن أساهم � مثل هذه العمليات المبتكرة. فبين عامي 2019 و2020
خصصت المساعدات الغذائية المبرمجة التي قدمتها فرنسا ما يقرب من 1.3 مليون يورو (1.54 مليون دوالر) لبرنامج الغذاء العالمي. وقد مكنت هذه الشراكة االستراتيجية من

دعم ما يقرب من 386,000 شخص � السودان."

(٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠)
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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 شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

وتؤثر خسائر ما بعد الحصاد بشكل كبير على األمن الغذا� لصغار المزارعين � السودان الذين يفقدون ما يصل إ� ثلث المحاصيل بسبب التجفيف غير السليم وممارسات التخ�ين
السيئة. ويشجع برنامج الغذاء العالمي استخدام تقنيات التخ�ين المحكم التي تساعد المزارعين على االحتفاظ بنسبة أكبر من إنتاجية محاصيلهم.

وتهيئ شبكات األمان اإلنتاجية فرص دخل لألسر إبان موسم الجدب، مع دعم المجتمعات لبناء البنى التحتية الحيوية مثل مصادر المياه والمدارس والمراكز الصحية.

وت�يد أنشطة برنامج الغذاء العالمي التي تتعامل مع خسائر ما بعد الحصاد وشبكات األمان اإلنتاجية من قدرة الناس على الصمود � وجه الصدمات وهي عنصر أساسي لتمهيد
الط�يق لتحقيق االستقرار واالزدهار على المدى الطويل � السودان.
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