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أبرز األحداث 
سيحتاج 9.3 مليون شخص � السودان - أي واحد من بين كل

أ�بعة أشخاص – إ� تلقي المساعدات � عام 2020 وفقاً لوثيقة
اللمحة العامة عن العمل اإلنسا� العالمي التي جرى إطالقها

حديثاً.

أدرجت المنظمة الدولية للهجرة 14,500 نازح و111,500 عائد �
جميع أنحاء البالد � المدة من يناير إ� سبتمبر 2019

ألغي تسجيل أكثر من 50 منظمة غير حكومية وطنية � السودان

وردت تقا�ير عن الم�يد من الحاالت المشتبه فيها لحمى الدفت�يا
(الخناق) وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا �

شتى أنحاء البالد

estimates of People in Need in Sudan by Location 2020

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)
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لألتصال بنا
باوال ايمرسونباوال ايمرسون
رئيس المكتب

  emersonp@un.org
 

ماري كيلرماري كيلر
رئيس قسم الرصد وإعداد التقا�ير

  kellerm@un.org
 

خاصية 
األمم المتحدة تطلب من العالم استثمار 29 مليار دوالر في اإلنسانية بحلول عام 2020

بدأ � الرابع من ديسمبر � جنيف استعراض األمم المتحدة العالمي للشؤون االنسانية لعام 2020، حيث أطلقت وثيقة اللمحة العامة عن العمل
اإلنسا� العالمي � آن واحد � برلين وبروكسل ولندن وواشنطن العاصمة، وتعد اللمحة العامة عن العمل اإلنسا� العالمي هي التقييم األكثر شمولية

وموثوقية والمستند إ� أدلة لالحتياجات اإلنسانية � العالم.

� عام 2020، سوف يحتاج حوا� 168 مليون شخص إ� المساعدات اإلنسانية والحماية. ويمثل هذا واحًدا من كل 45 شخصاً � العالم وهو الرقم
األعلى منذ عقود. وتهدف األمم المتحدة والمنظمات الش�يكة إ� تقديم المساعدات إ� ما يقرب من 109 ماليين من األشخاص األكثر عرضة للمخاطر.

وسيتطلب ذلك تمويًال بقيمة 29 مليار دوالر أم�يكي.

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)
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وسيحتاج 9.3 ماليين شخص � السودان - أي واحد من كل أ�بعة أشخاص سودانيين - إ� المساعدات � عام 2020، منهم 5 ماليين مستهدفين
بالمساعدات اإلنسانية. وتبلغ األموال الالزمة لهذه التدخالت اإلنسانية 1.4 مليار دوالر. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تحرك االحتياجات اإلنسانية �

السودان � األزمة االقتصادية. فمعدالت التضخم المرتفعة - التي تقف اآلن عند 58 � المائة واألسعار المرتفعة يقلالن معاً من قدرة األشخاص على
التغلب ويساهما � حالة عدم استتباب األمن الغذا� التي تزداد سوءاً. وقد أدت سنوات الركود االقتصادي واالستثمار القليل � األجهزة العامة الضعيفة

بالفعل إ� تعميق االحتياجات � جميع أنحاء البالد بما � ذلك المناطق الوسطى والشرقية من السودان. وعلى الرغم من أن التقا�ير األولية تشير إ�
وجود حصاد جيد نسبياً � عام 2019، إال إنها لن تقاوم تأثير تضخم األسعار. ويعا� ما ال يقل عن 17.7 مليون شخص (42 � المائة من السكان) من

مستوى ما من عدم استتباب األمن الغذا�. ويحتاج حوا� 6.2 مليون شخص إ� الغذاء ووسائل العيش. فمعدالت سوء التغذية مرتفعة � مختلف
أنحاء البالد – حيث يعا� حوا� 2.4 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

لم�يد من المعلومات حول االحتياجات اإلنسانية العالمية � عام 2020، انقر هنا للحصول على وثيقة اللمحة العامة عن العمل اإلنسا� العالمي

Registration of IDPs and returnees by quarter

خاصية 
المنظمة الدولية للهجرة تسجل 14,500 نازح

و111,500 عائد في جميع أنحاء البالد في المدة من
يناير إلى سبتمبر 2019

باع الثالث األو� من عام 2019 سجلت المنظمة الدولية للهجرة 14,500 نازح � األ�
و111,500 عائد � ست واليات � السودان. وكان أعلى عدد من النازحين � والية

جنوب دارفور (5,800 شخص) وكان أكبر عدد من العائدين المسجلين � والية شمال
دارفور (44,500 شخص). وقد سجلت عمليات العودة � جميع واليات دارفور، ويرجع

ذلك على األرجح إ� تحسن األوضاع األمنية ووقف األعمال القتالية ومبادرات بناء
السالم التي اتخذتها حكومة السودان والشركاء.

ال تزال هناك مخاوف بشأن الخدمات � مناطق العودة، والتي غالباً ما تفتقر إ� أبسط الخدمات التي يمكن أن تؤثر على استدامة عمليات العودة هذه.
ويتعين على الحكومة بمساعدة الشركاء العمل على ضمان حصول مواقع العودة على الخدمات األساسية الالزمة، بما � ذلك الحماية والمياه والمرافق

الصحية والنظافة والصحة والتغذية والتعليم.

تستخدم المنظمة الدولية للهجرة مصفوفة نظام تتبع النزوح لتتبع ورصد حركات النزوح والسكان. وهي مصممة للحصول على المعلومات ومعالجتها
ونشرها بشكل منتظم ومنهجي لتوفير فهم أفضل لتحركات النازحين واحتياجاتهم المتطورة، سواء � الموقع أو � الط�يق. وهي تتألف من أ�بع مكونات

متميزة، هي: تتبع التنقل والتسجيل ومراقبة التدفق والمسح. يجري استخدام بيانات التسجيل الختيار المستفيدين واستهداف التعرض للمخاطر
والبرمجة.

تشير منهجية مصفوفة نظام تتبع النزوح إ� التع�يفات التالية:

يُعتبر األشخاص النازحون جميع األشخاص السودانيين الذين أُجبروا على أو اضطروا إ� الفرار من محل إقامتهم المعتاد منذ عام 2003 ثم
طلبوا األمان � مكان مختلف.

يُعتبر العائدون جميع األشخاص السودانيين الذين نزحوا سابقاً من أماكن إقامتهم المعتادة منذ عام 2003، وقد عادوا طوعاً إ� مكان
إقامتهم المعتادة - بصرف النظر عما إذا كانوا قد عادوا إ� مكان إقامتهم السابق أو إ� نوع آخر من المأوى.

انقر هنا للحصول على تق�ير مصفوفة نظام تتبع النزوح � السودان الصادر عن منظمة الدولية للهجرة لل�بع األول (من يناير إ� مارس)

انقر هنا للحصول على تق�ير مصفوفة نظام تتبع النزوح � السودان الصادر عن منظمة الدولية للهجرة لل�بع الثا� (أب�يل - يونيو)

انقر هنا لالطالع على تق�ير مصفوفة نظام تتبع النزوح الصادر عن منظمة الدولية للهجرة � السودان لل�بع الثالث (يوليو - سبتمبر)

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)خاصية 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_Abridged_AR.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM%20Sudan%20Registration%20Report%20Q1%202019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM%20Sudan%20Registration%20Report%20Q2%202019.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM%20Sudan%20Registration%20Report%20Q3%202019.pdf
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المنظمات اإلنسانية تعمل على ضمان عدم تأثر األشخاص بإغالق المنظمات غير الحكومية
الوطنية

تعمل المنظمات اإلنسانية � السودان مع الحكومة لضمان استمرار األنشطة المنقذة للحياة دون انقطاع وعدم تأثر األشخاص الذين يتلقون المساعدات
بإلغاء تسجيل أكثر من 50 منظمة غير حكومية وطنية بواسطة المسجل العام لمفوضية العون اإلنسا�. وقد ألغت القرارات 45 و47 (الصادرة � 21

نوفمبر) و49 (الصادر � 24 نوفمبر) تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية الوطنية، وصودرت أصولها وممتلكاتها، وجمدت حساباتها المصرفية داخل
السودان وخارجه.

وسوف تطلب األمم المتحدة وشركاؤها دعم مفوضية العون اإلنسا� � اإلسراع باالتفاقيات الفنية الجديدة، إذا لزم األمر. وإن تطلب األمر، ولضمان
استمرا�ية تقديم المساعدات لألشخاص المحتاجين خالل هذه المدة، سوف تطلب األمم المتحدة أيضاً السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بتنفيذ

البرامج المتأثرة مباشرةً، مع العمل على إيجاد حلول طويلة األجل. كما يناشد المجتمع اإلنسا� إتاحة الفرصة لتقديم قوائم باألصول واألموال والسجالت
والبيانات الخاصة بالمجتمع اإلنسا� والتي كانت � عهدة هذه المنظمات غير الحكومية الوطنية إ� مفوضية العون اإلنسا� االتحادية للنظر � اإلفراج

عنها للمجتمع اإلنسا� دعماً الستمرار تقديم المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة.

و� أعقاب القرار الذي اتخذه مسجل مفوضية العون اإلنسا�، أوضحت وزارة العمل والتنمية االجتماعية � بيان صحفي أن القرارات صدرت ألن
المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية قد ارتكبت انتهاكات فيما يتعلق بالتسجيل والتمويل واالتفاقيات الفنية. ورداً على ذلك، أعلنت بعض المنظمات
غير الحكومية الوطنية المتأثرة � مؤتمر صحفي أنها ستتخذ إجراءات قانونية إللغاء قرار مفوضية العون اإلنسا� االتحادية. كما كتبت المنظمات المتأثرة

مذكرة احتجاج تطلب فيها اإللغاء الفوري لقرار مسجل مفوضية العون اإلنسا�؛ والتحقيق � االنتهاكات المزعومة للسماح لهم بالدفاع عن سمعتهم
وبرامجهم؛ ومراجعة قانون تنظيم العمل التطوعي واإلنسا� لعام 2006 (لجعله يتماشى مع االتفاقية الدستو�ية والقانون الدو� لحقوق اإلنسان

وااللتزامات اإلقليمية والدولية للسودان)؛ ولتع�يز دور منظمات المجتمع المد� وحقوقها لتمكينها من القيام بأنشطتها. وقد ساعدت العديد من هذه
المنظمات غير الحكومية الوطنية األشخاص األكثر عرضة للمخاطر � أنحاء مختلفة من البالد.

أما � والية جنوب كردفان، فقد ناشدت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية مكتب الوا� للسماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية التي ألغي تسجيلها
بمواصلة أنشطتها � الوالية. كما قامت مفوضية العون اإلنسا� بتصنيف أداء إحدى المنظمات غير الحكومية التي جرى إلغاء تسجيلها - على أنها نشطة.

حيث تنفذ هذه المنظمة غير الحكومية برامج بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والشركاء اآلخ�ين � المجال اإلنسا� � والية جنوب
كردفان.

� والية كسال، كتب الوا� خطاباً إ� بنك السودان � كسال � الثا� من ديسمبر، يطلب منهم فيه إلغاء حظر الحسابات المصرفية لمنظمة تالويت الوطنية
غير الحكومية وهي إحدى المنظمات غير الحكومية الوطنية التي جرى إلغاء تسجيلها. وقد برر الوا� طلبه بسبب الطبيعة اإلنسانية لمشا�يع تالويت.

وبالمثل، � 25 نوفمبر، ناشدت مفوضية العون اإلنسا� � والية جنوب كردفان وا� الوالية بإعفاء منظمة مبادرون الوطنية غير الحكومية من المرسوم
47 الذي ألغى تسجيلها � معية 31 منظمة غير حكومية وطنية أخرى بسبب عالقاتها بحكومة البشير.

خاصية 
االتجاهات في األمراض المعدية

جرى اإلبالغ عن الم�يد من حاالت االشتباه � اإلصابة بالدفت�يا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا � جميع أنحاء البالد، وذلك طبقا
لوزارة الصحة االتحادية السودانية. وحتى 3 ديسمبر 2019، كانت األرقام التراكمية لكل مرض على النحو التا�:

52 حالة من الدفتي�يا (بما � ذلك سبع حاالت وفاة)

3,661 حالة إصابة بحمى الضنك (11 حالة وفاة)

355 حالة إصابة بحمى الوادي المتصدع (11 حالة وفاة)

12 حالة من داء الشيكونغونيا (أ�بع حاالت وفاة)

343 حالة كوليرا (11 حالة وفاة)

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)



SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٥ ديسمبر ٢٠١٩

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ٥ ديسمبر ٢٠١٩  الصفحة 4 من 14

breakdown of disease outbreaks in Sudan 2019

وجاءت حاالت التفشي هذه بعد موسم األمطار والفيضانات التي أدت إ� تفاقم بعض
العوامل التي ساهمت � ظهور هذه األمراض. عالوة على ذلك، ووفًقا لألنماط

الموسمية، من المحتمل حدوث �يادة � حاالت الحصبة من يناير إ� فبراير والموجة
الثانية من حاالت الكوليرا � المدة من يناير إ� فبراير � شرق السودان (والتي ترتبط

ببدء موسم األمطار المحلي، والذي يختلف عن موسم األمطار الكلي � البالد. ).

خاصية 
السودان يطلق 16 يومًا من النشاط ضد العنف

القائم على النوع االجتماعي

يصادف 25 نوفمبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبداية 16 يوماً من
النشاط ضد العنف القائم على النوع االجتماعي. وسُتظهر هذه األيام الستة عشر

التضامن مع النساء � جميع أنحاء العالم لوقف العنف ضد المرأة وإيجاد األدوات
واإلجراءات الملموسة لتنفيذ الوعود التي ُقطعت للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقد بدأ هذا الحدث � السودان باالشتراك مع صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة
العمل والتنمية االجتماعية تحت شعار "معاً من أجل الحماية المستدامة للنساء

والفتيات واألطفال من العنف القائم على النوع االجتماعي". وتعكف وزارة العمل
والتنمية االجتماعية حالياً على تعديل القوانين السودانية التي تميز ضد النساء

والفتيات. حيث تبحث الوزارة � قضايا العنف األسري وحقوق المرأة وزواج األطفال
وختان اإلناث على المستوى االتحادي ومستوى الواليات من خالل مؤسسات أنشئت

بالفعل لغرض حماية النساء والفتيات. وال ينبغي تغيير القوانين فحسب، بل أيضا
القواعد والممارسات والتقاليد الثقافية التي تؤثر على النساء والفتيات وتنتهك

حقوقهن اإلنسانية األساسية. وسوف تلعب التوعية دوراً رئيسياً � هذا المسعى.

وقد نشأت هذه الحملة الدولية من مركز القيادة العالمية للمرأة � عام 1991.
والتوا�يخ التي اختيرت للحملة ت�بط بشكل رمزي بين العنف ضد المرأة وحقوق اإلنسان للتأكيد على أن العنف انتهاك لحقوق اإلنسان. وتسير الحملة

من 25 نوفمبر (اليوم الدو� لمكافحة العنف ضد المرأة) حتى 10 ديسمبر (اليوم الدو� لحقوق اإلنسان).

تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن التمييز ضد المرأة يعني "أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يجري على أساس الجنس، مما
يؤدي أو يهدف إ� إضعاف أو إلغاء االعتراف بالمرأة أو تمتعها بهذا االعتراف أو ممارستها له. وبغض النظر عن حالتها الزوجية، على أساس المساواة بين

الرجل والمرأة، لحقوق اإلنسان والح�يات األساسية � المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر".

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)
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يعمل السودان حالياً من أجل إقرار اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والعمل جار على إقرارها. و� الوقت نفسه، ال يزال العنف القائم على أساس
النوع االجتماعي يمثل مصدر قلق كبير � السودان حيث يحتاج 1.8 مليون شخص بشدة إ� الوقاية من العنف القائم من حيث الجنس والتخفيف من

حدته واالستجابة له. وال تزال النساء والفتيات يعانين بشكل غير متكا� من العنف القائم من حيث النوع االجتماعي والفقر وانتهاكات الحقوق األساسية
بسبب انعدام األمن وتد� الوضع االقتصادي ونقص فرص كسب العيش ونقص الوعي المجتمعي بحقوق المرأة بسبب األعراف الثقافية واالجتماعية.

فحوا� 55 � المائة من النازحين هم من النساء والفتيات، مع 27 � المائة من النساء دون سن 18 عاماً. وال يزال ختان اإلناث منتشراً � السودان، مما
يؤثر على 87 � المائة من النساء بين 15 و49 عاماً و32 � المائة من الفتيات الال� تبلغ أعمارهن 14 سنة.

خاصية 
منسق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة يدعو

المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم اإلنساني للسودان

مارك لوكوك، وكيل األمين العام للشئون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة لحاالت الطوارئ،
دعا المجتمع الدو� إ� التحرك بشكل أسرع ل�يادة الدعم اإلنسا� للسودان. بينما

يتدهور الوضع اإلنسا� بالنسبة لماليين األشخاص، بما � ذلك � المناطق الوسطى
والشرقية، حيث تسعى البالد جاهدة لمعالجة آثار المناخ غير المنتظم وتفشي

األمراض المتعددة واألزمة االقتصادية.

ورغم أن النزاع ال يزال محركاً رئيسياً لالحتياجات اإلنسانية � السودان، فقد انخفضت
الحوادث بشكل كبير � السنوات األخيرة. بينما تستمر األزمة االقتصادية المتفاقمة

وأزمة المناخ وجيوب العنف � دفع االحتياجات اإلنسانية. حيث يحتاج أكثر من 8.5
مليون شخص إ� الغذاء والتغذية والحماية أو غيرها من المساعدات للبقاء على قيد

الحياة وماليين آخ�ين يكافحون لتغطية نفقاتهم. ومن المتوقع أن تزداد هذه األرقام.
وقد أدت سنوات النزاع إ� نزوح حوا� مليو� شخص � مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق � السودان.

وخالل �يارته إ� كسال � شرق السودان، التقى منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة بالمجتمعات المحلية التي تأثرت بالصدمات االقتصادية
والمناخية األخيرة وتفشي األمراض المتكررة. وقد صرح قائالً، "لألزمة االقتصادية تأثير مباشر للغاية على حياة األشخاص العاديين، ال سيما بالنسبة للنساء

والفتيات. فهن يعشن � منطقة تعا� من تفشي حمى الضنك والمال�يا بشكل مستمر، ولكنهن برغم ذلك ال يستطعن تحمل تكاليف األدوية. ويعني
الجفاف والفيضانات المتكررة أنه يتعذر عليهن إنتاج ما يكفي من الغذاء".

خمس حقائق عن كسال، السودانخمس حقائق عن كسال، السودان

الوالية عرضة للجفاف ونوبات الجفاف الموضعية، مما يؤثر على األمن الغذا� ووسائل العيش والوضع التغذوي لألشخاص � جميع أنحاء
الوالية.

يبلغ عدد سكان كسال حوا� 2.6 مليون شخص، يعيش أكثر من 430,000 منهم � مستويات أزمة عدم استتباب األمن الغذا�، وفقاً لنظام
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�. وأكثر من 50 � المائة من السكان يعيشون � مستوى األزمة من مستويات عدم استتباب األمن

الغذا�.

تقع 95 � المائة من حاالت حمى الضنك المبلغ عنها � السودان � كسال.

مستوى سوء التغذية الحاد األعلى � البالد موجود � كسال. حيث يقدر عدد األطفال دون الخامسة من العمر الذين يتخطون عتبة سوء
التغذية الحاد المحددة ب 15 � المائة بحوا� 153,000 طفل. ويُعد عدم استتباب األمن الغذا� المزمن إحدى الحقائق التي تساهم � هذه

المستويات المرتفعة من سوء التغذية.

13 � المائة فقط من السكان (باستثناء عاصمة الوالية، مدينة كسال) يمكنهم الحصول على مياه شرب مأمونة المصدر.

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)
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وسائل اإلعالم 

https://www.youtube.com/watch?v=43eIAod4Ips :عرض هذا الفيديو

منسق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة مارك لوكوك يدعو المجتمع الدو� إ� �يادة الدعم اإلنسا� للسودان. حيث يتدهور الوضع اإلنسا� بالنسبة
لماليين األشخاص، ال سيما � المناطق الوسطى والشرقية، بينما تسعى البالد جاهدة لمعالجة آثار المناخ غير المنتظم وتفشي األمراض المتعددة واألزمة

االقتصادية.

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)

خاصية 
وصول حوالي 5,700 شخص من مناطق الحركة

الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال في والية
جنوب كردفان طلبًا للمساعدات والخدمات األساسية

منذ منتصف نوفمبر، وصل مئات األشخاص الذين تأثروا بالنزاع � والية جنوب
كردفان من المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتح�ير السودان – قطاع

الشمال سعياً للحصول على الخدمات األساسية، وذلك وفقاً لمفوضية العون اإلنسا�
الحكومية. وقد أدى تحسن الوضع األمني والبيئة المواتية التي خلقتها مفاوضات
السالم الجا�ية بين حكومة السودان والحركات المسلحة، بما فيها الحركة الشعبية

لتح�ير السودان – قطاع الشمال إ� �يادة عدد الوافدين، وفقاً لما ذكره قادة
المجتمعات المحلية. ومنذ أكتوبر كان هناك مشاركة على مستوى المجتمع من أجل
التعايش السلمي بين األشخاص الذين يعيشون � مناطق الحكومة و� المناطق التي

تسيطر عليها الحركة الشعبية لتح�ير السودان.

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)

https://www.youtube.com/watch?v=43eIAod4Ips
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وبشكل عام وصل ما ال يقل عن 5,700 شخص من مناطق الحركة الشعبية لتح�ير السودان – قطاع الشمال � محليات كادوقلي ودالمي والدلنج �
عام 2019 حتى اآلن، وفقاً لما ذكرته مفوضية العون اإلنسا� الحكومية والشركاء � المجال اإلنسا�. وقد وصل من هذا العدد حوا� 2,000 (35 �

المائة) إ� مدينة كادوقلي � نوفمبر وحده. ويتوقع وصول الم�يد من األشخاص، وفقاً لقادة المجتمع ومفوضية العون اإلنسا� الحكومية. وتقوم
المنظمة الدولية للهجرة بتسجيل ما بين 200 و300 شخص يصلون يومياً. وتقوم وكاالت األمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية بتقديم

المساعدات األولية التي تشمل األغذية والصحة وغيرها. وسيقدم برنامج الغذاء العالمي عبوات غذائية. كما ستقدم مفوضية األمم المتحدة لشئون
الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة المساعدات غير الغذائية والمآوي بمجرد أن تضع المنظمة الدولية للهجرة قائمة العائدين وتقدمها. ويقوم مكتب

تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) بحشد الشركاء لتلبية احتياجات األشخاص الذين وصلوا حديثاً باإلضافة إ� تقديم المساعدات � مناطق الحركة الشعبية
لتح�ير السودان – قطاع الشمال للحد من النزوح. وهذا يتماشى مع التوجيهات الجديدة لمفوضية العون اإلنسا� الحكومية بشأن إتاحة الوصول

للمساعدات اإلنسانية دون عوائق إ� جميع المناطق بما � ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية لتح�ير السودان – قطاع الشمال.

ْ�يَب � محلية العباسية، وفقاً لما ذكره شركاء � المجال اإلنسا�. هذه األرقام لم كما وردت تقا�ير عن وصول ما يقدر بنحو 2,500 شخص إ� ق�ية الم�
يجرِ تسجيلها بعد. وبحسب ما ورد كان هؤالء األشخاص قد فروا إ� المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتح�ير السودان – قطاع الشمال عندما

بدأ النزاع � عام 2011 وهم يعودون اآلن إ� مناطقهم األصلية بسبب التحسن � الوضع األمني. وتسمح قوات األمن الحكومية � منطقة الم�يب
لجميع األشخاص من المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتح�ير السودان بالدخول إ� السوق.

عقب اندالع النزاع بين قوات األمن الحكومية والحركة الشعبية لتح�ير السودان � جنوب كردفان � يونيو 2011، نزح اآلالف من األشخاص. حوا�
235,000 شخص � واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق (� المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة) وتقدر الذراع اإلنسانية للحركة الشعبية لتح�ير السودان

– قطاع الشمال أن 545,000 شخص قد نزحوا � مناطق خاضعة لسيطرتها.

باإلضافة إ� ذلك، هناك حوا� 117,000 الجئ سودا� من والية جنوب كردفان � والية الوحدة بجمهو�ية جنوب السودان.

States with Rift Valley Fever

خاصية 
حمى الوادي المتصدع في السودان

أعلنت وزارة الصحة االتحادية السودانية عن تفشي حمى الوادي المتصدع � البالد، حيث جرى اإلبالغ عن
345 حاالت مشتبه فيها من إصابات حمى الوادي المتصدع - بما � ذلك 11 حالة وفاة ذات صلة - � واليات

البحر األحمر (128 حالة)، ونهر النيل (212)، والخرطوم (1)، والنيل األبيض (1)، وكسال (2)، والقضارف (1)
وذلك حتى 26 نوفمبر 2019. الفئة العم�ية األكثر تأثراً هي 15 إ� 45 سنة، والتي تمثل 83 � المائة من

مجموع الحاالت المشتبه فيها. وتبلغ نسبة الذكور إ� اإلناث6:2، مع وجود نسبة عالية من المزارعين (37.5 �
المائة).

حمى الوادي المتصدع مستوطنة � السودان وقد جرى توثيق ثالث حاالت انتشار تصيب األشخاص � األعوام
1973 و1976 و2008. وخالل انتشار المرض � عام 2008، جرى اإلبالغ عن 747 حالة مؤكدة مختب�ياً، بما �

ذلك 230 حالة وفاة.

ع مرض فيروسي ينقله البعوض وينتقل من الحيوانات إ� البشر. تنتشر معظم اإلصابات للبشر من خالل مالمسة الدم أو األعضاء حمى الوادي المتصد�
أو الحليب من الحيوانات المصابة. والرعاة والمزارعون والعاملون � المسالخ واألطباء البيط�يون يكتنفهم خطر متزايد باإلصابة. وقد أكد المعمل المركزي

للبحوث البيط�ية � الخرطوم � المدة من 25 سبتمبر إ� 3 نوفمبر 2019 وجود حاالت حمى الوادي المتصدع بين الحيوانات � واليتي البحر األحمر
ونهر النيل. ويمكن �بط التفشي الحا� بالفيضانات األخيرة � البالد والتي تركت بركاً كبيرة من المياه الراكدة، والتي تشكل مواقع لتكاثر أنواع مختلفة من

ناقالت األمراض مثل البعوض. وقد جرى اإلبالغ عن حمى الوادي المتصدع � ست واليات تأثرت بالفيضانات هذا العام.

االستجابةاالستجابة

استجابة لتفشي المرض، جرى تنشيط لجان فرق عمل حمى الوادي المتصدع � واليتي البحر األحمر ونهر النيل وهي أكثر الواليات تأثراً. وتتواصل
أنشطة مكافحة النواقل النشطة مع عمليات التفتيش المنزلية والتعفير للقضاء على البعوض � المناطق المتأثرة. أما � القرى المتأثرة � والية البحر
األحمر، فقد جرى إنشاء مراكز صحية بطاقة 11 س�يراً، ومعدات معملية، وأدوية، ومستلزمات لتوفير الخدمات الصحية للمتأث�ين. وباإلضافة إ� ذلك،

أجرت اإلدارة البيط�ية لألوبئة التابعة لوزارة الموارد الحيوانية مكافحة لناقالت األمراض � أ�بع حظائر للحيوانات � قرى متأثرة.

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)
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الوقايةالوقاية

ع � الحيوانات يسبق الحاالت البش�ية، فمن الضروري ضمان وجود أنظمة فعالة لمراقبة صحة الحيوان � المناطق نظراً ألن تفشي حمى الوادي المتصد�
الموبوءة لتوفير اإلنذار المبكر للسلطات البيط�ية وسلطات الصحة العامة. وباإلضافة إ� ذلك، يوصى بالتطعيم الروتيني للحيوانات. ومع ذلك، ال ينصح

بحمالت التطعيم أثناء تفشي المرض ألنها قد تكثف انتقال العدوى بين القطيع من خالل إكثار الفيروس. ولتقليل العدوى البش�ية، يجب أن يكون
األشخاص على دراية بعوامل الخطر لعدوى حمى الوادي المتصدع وتدابير الممارسة لمنع لدغات البعوض واستخدام التدابير الوقائية (ارتداء القفازات

وغيرها) عند التعامل مع الحيوانات الم�يضة. كما تشمل التدابير الوقائية األخرى ما يلي:

- اعتماد ممارسات آمنة لت�بية الحيوانات وذبحها.

- االمتناع عن استهالك الحليب الخام أو غير المبستر أو األنسجة الحيوانية. يجب طهي جميع المنتجات الحيوانية � المناطق الموبوءة جيًدا قبل تناولها.

- الحد من مخاطر لدغات البعوض من خالل تنفيذ أنشطة مكافحة ناقالت األمراض (مثل رش المبيدات الحش�ية واستخدام مبيدات اليرقات لتقليل
مواقع تكاثر البعوض)، واستخدام الناموسيات وطاردات البعوض المشبعة بالمبيدات الحش�ية، والمالبس ذات األلوان الفاتحة (القمصان والسراويل ذات

أكمام طويلة).

- تقييد أو حظر حركة الماشية للحد من انتشار الفيروس من المناطق المصابة إ� المناطق غير المصابة.

ع � وسائل عيش الناس وصادرات الماشية ع � وسائل عيش الناس وصادرات الماشيةتأثير حمى الوادي المتصد� تأثير حمى الوادي المتصد�

يمكن أن تسبب حمى الوادي المتصدع خسائر اقتصادية كبيرة بسبب القيود المفروضة على سفر الماشية وتجارتها، وكذلك ارتفاع معدالت الوفيات
واإلجهاض بين الحيوانات المصابة. وهذا أمر مقلق بشكل خاص لألسر الفقيرة التي تعتمد على مواشيها كمصدر رئيسي للغذاء ووسائل العيش. على
باح الناتجة عن تجارة الماشية على االقتصاد و� سياق األزمة االقتصادية الحالية � السودان وضعف النظام الصعيد القومي، يمكن أن تؤثر خسارة األ�

الصحي، يمكن أن يكون لذلك عواقب سلبية.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة � المملكة الع�بية السعودية � 18 أكتوبر عن فرض حظر على استيراد الماشية من السودان بعد تأكيد من المنظمة
العالمية لصحة الحيوان على حاالت موثقة لمرض حمى الوادي المتصدع � البالد. ووفًقا للوزارة، وكانت المملكة الع�بية السعودية قد استوردت 5

ماليين رأس من الماشية من السودان خالل العام الهجري األخير.

لم�يد من المعلومات حول حمى الوادي المتصدع، تفضل ب�يارة:

(WHO) موقع منظمة الصحة العالمية

(CDC) موقع مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها

(ECDC) موقع المركز األورو� للوقاية من األمراض والسيطرة عليها

خاصية 
أسعار المواد الغذائية األساسية تتراجع، لكنها ما زالت عند مستويات قياسية أو بالقرب من

مستويات قياسية -وفقًا لم أوردته منظمة األغذية والزراعة

بدأت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع محلياً � السودان � االنخفاض بشكل موسمي � أكتوبر مع بداية موسم 2019، � حين ارتفعت أسعار
القمح المستورد، وفقاً آلخر نشرة لمنظمة األغذية والزراعة لرصد وتحليل أسعار األغذية. ومع ذلك، ال تزال أسعار الحبوب عند مستويات قياسية أو

تقترب من مستويات قياسية رغم الحصاد فوق المتوسط لعام 2018 واآلفاق المواتية اإلجمالية لحصاد المحاصيل الحا� 2019-2020. فعلى سبيل
المثال، كانت أسعار الذرة الفت�يته � أكتوبر 2019 � القضارف والخرطوم حوا� خمس أضعاف (�يادة بنسبة 385 ٪ و 414 ٪ على التوا�) أسعار أكتوبر

2017. وكانت أسعار الدخن � الخرطوم ونياال � أكتوبر 2019 خمس وثالث أضعاف أسعار أكتوبر 2017 على التوا� (ب�يادة قدرها 417 ٪ و 200 ٪)،
وفقا لنشرة منظمة األغذية والزراعة لرصد وتحليل أسعار األغذية.

(٢١ نوفمبر ٢٠١٩)

https://www.who.int/emergencies/diseases/rift-valley-fever/en/
https://www.cdc.gov/vhf/rvf/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/rift-valley-fever/facts
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تميز موسم األمطار � المدة من يونيو إ� سبتمبر بأمطار أعلى من المتوسط ، والتي
استفادت من ظروف اإلنبات وزادت من الغالت، على الرغم من أنها أدت أيضاً إ�

فيضانات أسفرت عن خسائر محلية � المحاصيل الدائمة. إن المستوى المرتفع
بشكل استثنا� ألسعار المواد الغذائية هو نتيجة االنخفاض الكبير � عملة البالد، إ�

جانب نقص الوقود وارتفاع أسعار المدخالت الزراعية، مما أدى إ� تضخم تكاليف
اإلنتاج والنقل. وقد أدى ضعف العملة، باإلضافة إ� نقص العملة الصعبة، إ� تقييد

قدرة البالد على استيراد المواد الغذائية وغير الغذائية، بما � ذلك دقيق القمح
والوقود، مما تسبب � نقص األسعار وارتفاع األسعار، وفقاً لنشرة منظمة األغذية

والزراعة لرصد وتحليل أسعار األغذية.

وكانت وكالة األنباء الرسمية "سونا" قد ذكرت � 7 نوفمبر الحا� أن التضخم السنوي
� السودان ألكتوبر من هذا العام سجل 57.7٪. وكان معدل التضخم � سبتمبر قد
بلغ 53.5 ٪، وفقاً لتحديث من الجهاز المركزي لإلحصاء. وقد ارتفع معدل التضخم

بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، حسبما ذكرت وكالة سونا.

ذكرت شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) � تق�يرها األخير عن توقعات األمن الغذا� � السودان � المدة من أكتوبر 2019 إ� مايو
2020، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية الناتجة عن صعوبات كبيرة على مستوى االقتصاد الكلي، باإلضافة إ� استمرار عدم استتباب األمن �

المناطق المتأثرة بالنزاع والفيضانات � وقت متأخر من موسم األمطار، تسهم � ارتفاع احتياجات المساعدات الغذائية الطارئة العادية � السودان �
أواخر عام 2019. ومن المتوقع أن تستمر هذه االحتياجات حتى مايو 2020 على األقل، ال سيما مع اقتراب موسم الجدب � المناطق الزراعية والفالحية،

. (FEWS NET) حسب تقديرات شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

لم�يد من المعلومات يرجى �يارة:

نشرة منظمة األغذية والزراعة لرصد وتحليل أسعار األغذية

تحديثات وتقا�ير الجهاز المركزي لإلحصاء

صور 
لمحة موجزة عن الوضع اإلنساني في السودان (حتى 26 نوفمبر 2019)

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)

http://www.fao.org/giews/reports/fpma-bulletin/ar/
http://cbs.gov.sd/index.php/ar/
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صور 
لمحة موجزة عن الكوليرا في السودان (حتى 26 نوفمبر 2019)

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Humanitarian_Snapshot_A4_26_Nov_2019.pdf
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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.

(١٤ نوفمبر ٢٠١٩)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Cholera_Outbreak_Snapshot_A4_26_Nov_2019.pdf
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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.

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.
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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 
لوحة متابعة أوتشا للصندوق المشترك بالسودان

(٢٨ نوفمبر ٢٠١٩)
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