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موجز المستجدات 
االستجابة اإلنسانية في الجنينة بوالية غرب دارفور

منذ 28 ديسمبر 2019 أدت سلسلة من الحوادث بين المساليت والقبائل الع�بية إ� �يادة التوترات بين المجتمعات داخل وحول مدينة الجنينة، عاصمة
والية غرب دارفور. ووفقاً للتقا�ير الواردة، قتل ما ال يقل عن 54 شخصاً وجرح 60 آخ�ين. وتقدر مفوضية العون اإلنسا� الحكومية وشركاؤها أن حوا�

40,000 شخص قد نزحوا، من بينهم 32,000 نازح من ثالث معسكرات للنازحين (ك�يندنق 1 و2 ومعسكرات السلطان، والبا� من ك�يندنق؛ وباب الجنان،
ودار السالم، ودار النعيم).

شخص الحدود إ� تشاد بحثاً عن مالذ � القرى الق�يبة من الحدود مع السودان. حاليا، لجأ الناس إ� 19 مبنى - بما � ذلك المدارس والمبا�
الحكومية – � كافة أنحاء مدينة الجنينة. ال يزال الوضع هادئًا، وقد جرى التوصل إ� اتفاقية بين الزعماء المحليين من قبائل العرب والمساليت لتثبيت

استقرار الوضع.

كما جرى تقديم المساعدات األولية من قبل مجموعات الشباب، والشركاء الوطنيين، وديوان الزكاة، ومفوضية العون اإلنسا�، وجمعية الهالل األحمر
السودا� وغيرها، بما � ذلك الخيام وأوعية المياه (الجركانات) والبطانيات وبعض المواد الغذائية الرئيسية مثل السكر والشاي و�يت ال�يتون.

وقد قام المسؤولون الحكوميون من مفوضية العون اإلنسا�، ووزارة الصحة، ووزارة الرعاية والتنمية االجتماعية مع المنسق المقيم للشؤون اإلنسانية
وممثلي برنامج األغذية العالمي واليونيسيف ب�يارة مدينة الجنينة � 5 و6 يناير. والتقت البعثة بالسلطات الحكومية، بما � ذلك الوا� ومفوضية العون

اإلنسا� والسلطان والقادة العرب واألشخاص المتأث�ين. كما تعقد اجتماعات تنسيق مشتركة بين القطاعات � الجنينة، ويجري التخطيط إلجراء تقييم
مشترك بين الوكاالت وتسجيل مصفوفة تتبع النزوح لتحديد االحتياجات واالستجابة الرئيسية.

االستجابة اإلنسانية:

الصحة: مستشفى الجنينة مفتوح بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيين. وسيجري إنشاء عيادات صحية � سبع نقاط تجمع للنازحين
لتلبية االحتياجات الصحية. وقد أكدت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وجود مخزون طبي كاٍف لدعم المحتاجين، ولكن هناك فجوة � توفير الرعاية

الصحية لألطفال دون سن الخامسة. وأكد شركاء آخرون توفر األدوية لدعم وزارة الصحة. وقد زودت منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
مستشفى الجنينة بعدة مجموعات (أطقم) للمال�يا، و15 مجموعة (أطقم) صحية مشتركة بين الوكاالت يمكن أن تغطي كل مجموعة االحتياجات الصحية

لـعدد 10,000 شخص لمدة ثالثة أشهر.

هناك حاجة ملحة لخدمات المرافق الصحية - وخاصة المراحيض - � المدارس ونقاط تجمع النازحين حيث ال تكفي أعدادها لتلبية احتياجات النازحين.
ويتعذر على النظام الما� العام تلبية االحتياجات المتزايدة بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات الالزمة لتشغيل مضخات المياه. واستجابة لذلك، قدمت
اليونيسيف وشركاؤها ثالث خزانات مياه لنقل المياه بالشاحنات. وهي تدعم تو�يع الصابون وجمع النفايات من مواقع النزوح. ومن أجل تلبية احتياجات

المرافق الصحية، وتدعم اليونيسيف بناء مراحيض � المناطق المستهدفة، وتنقل علب المياه وأدوات النظافة الشخصية إ� الجنينة. كما جرى تسليم
مجموعات (أطقم) اإلسهال.

األمن الغذا�: سيستهدف برنامج الغذاء العالمي 18,000 شخص بالتو�يع العام للغذاء و4,500 طفل إضا� تقل أعمارهم عن خمس سنوات بالغذاء لمدة
شهر واحد. وسيقوم البرنامج بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، وجمعية الهالل األحمر السودا�، ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين للتحقق

من أرقام التسجيل األولية لتس�يع عمليات تو�يع األغذية � حاالت الطوارئ على النازحين المتأث�ين � نقاط التجمع.

التغذية: تقدم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الدعم الغذا� لألطفال واألمهات الحوامل والمرضعات. وسوف يواصل برنامج الغذاء العالمي - الذي
كان يقدم الخدمات الغذائية � معسكر ك�يندينق لألشخاص النازحين - هذا الدعم للنازحين � ك�يندينق يأ� لتلبية احتياجات صحة األمهات واألطفال،

حيث تدعم اليونيسف وزارة الصحة بـعدد 700 كرتونة من األغذية العالجية الجاهزة لالستخدام وستدعم تكاليف النقل لتوصيل اإلمدادات إ� األماكن التي
يلجأ إليها النازحون.

المواد غير الغذائية: يوجد لدى مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة مخزونات من المواد غير الغذائية متاحة للتو�يع الفوري.
وتشمل هذه 1,900 من أوعية السوائل (الجركانات) و1,500 ناموسية و1,100 مجموعة مطبخ و1,000 من المشمعات البالستيكية و3,000 بطانية

وصابون وحصر للنوم. باإلضافة إ� ذلك، يمكن أن يتلقى 4,000 شخص على الفور مجموعات المواد غير الغذائية كاملة وخاصة هناك حاجة إ� الم�يد
من إمدادات المواد غير الغذائية والمآوي لضمان مساعدة جميع األشخاص المتأث�ين.

(٧ يناير ٢٠٢٠)
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الحماية: تدعم اليونيسيف مبادرة الشباب لدعم وجمع شمل األطفال بأسرهم وذلك بإنشاء خمسة مراكز داخل 23 نقطة تجمع للنازحين. وستعقد
جلسات توعية وجمع معلومات عن األطفال المفقودين � هذه المراكز. كما تعمل اليونيسف أيضاً مع مجلس الوالية لرعاية الطفولة وكذلك مع الشركاء
الدوليين والوطنيين لضمان سالمة ورفاهية األطفال األكثر عرضة للمخاطر � الجنينة - ومعظمهم من األطفال النازحين حديثاً والذين انفصلوا عن ذويهم أو
غير مصحوبين بذويهم. كما أرسل صندوق األمم المتحدة للسكان منسقاً للعنف القائم على النوع االجتماعي إ� الجنينة لضمان تلبية االحتياجات الرئيسية

للنساء والفتيات، وخاصة الحوامل. وسيكفل منسق العنف القائم على النوع تحديد المواقع المناسبة وتعميم مراعاة المنظور الجنسا� � جميع مراحل
االستجابة.

أبرز األحداث 
زارت األمم المتحدة يابوس � والية النيل األزرق بعد تعذر الوصول

إليها لعقد من الزمان.

ستوفر األمم المتحدة خدمات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم
والثروة الحيوانية للمتأث�ين � مناطق من والية النيل األزرق كان

يتعذر الوصول إليها � السابق.

االستجابة المبكرة و� الوقت المناسب لتفشي الكوليرا تنقذ األرواح
والموارد.

جرى اإلبالغ عن شيكونغونيا (260 حالة) والكوليرا (346 حالة)
وحمى الضنك (4,096 حالة) والدفت�يا (80) وحمى الوادي

المتصدع (453 حالة) � جميع أنحاء البالد وذلك حتى 18 ديسمبر
.2019

UNHCR delivers humanitarian assistance in West Darfur

(٢٢ ديسمبر ٢٠١٩)

األرقام الرئيسية

األشخاص المحتاجون
(2020)

أطفال يعانون من سوء
التغذية الحاد

واليات تنتشر فيها الكوليراالجئون

9.3M2.4M

1.1M4

التمويل 

المبلغ المتلقىاالحتياج

FTS: https://fts.unocha.org/appeals/67
0/summary
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$1.1B$597.2M
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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
 

تحليل 
األمم المتحدة تزور يابوس في والية النيل األزرق بعد عقد من تعذر الوصول إلى هناك

(١٩ ديسمبر ٢٠١٩)
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UNHCR delivers humanitarian assistance in West
Darfur

حقق المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة، ديفيد بيسلي، برفقة
فرق من عمليات البرنامج � السودان وجمهو�ية جنوب السودان وقادة الف�يق

القطري لألمم المتحدة � السودان، طفرة كبيرة � وصول المساعدات اإلنسانية، من
خالل الهبوط � يابوس، وهي بلدة � جنوب والية النيل األزرق حيث شهدوا تو�يع
األغذية على السكان المتأث�ين من النزاع والفيضانات ألول مرة منذ سبتمبر 2011.

ضم ف�يق األمم المتحدة: منظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومفوضية األمم

المتحدة لشئون الالجئين من السودان. وكان قد تعذر على وكاالت األمم المتحدة
ومعظم المجموعات اإلنسانية الوصول إ� أجزاء من جنوب والية النيل األزرق منذ
النزاع الذي بدأ � والية جنوب كردفان � مايو 2011 ثم امتد إ� أجزاء من النيل

األزرق � سبتمبر 2011.

و� السابق زار بيسلي كاودا � والية جنوب كردفان � أكتوبر - وهي أول �يارة لألمم
المتحدة للمنطقة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. جاء ذلك بعد شهور من

المفاوضات مع حكومة السودان الجديدة وزعماء جمهو�ية جنوب السودان وزعيم
الحركة الشعبية لتح�ير السودان – قطاع الشمال، عبد الع�يز الحلو. وعقب هذه ال�يارة،

جرى تقديم تعهدات إلتاحة وصول المساعدات اإلنسانية إ� المناطق المتأثرة بالنزاع � واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان.

وقد جرى تو�يع أول مساعدات إنسانية لألمم المتحدة � المنطقة منذ ما يقرب من عقد من الزمن بواسطة ف�يق مشترك بين الوكاالت بقيادة برنامج
الغذاء العالمي. حيث قدم ف�يق األمم المتحدة الغذاء لحوا� 10,000 شخص � يابوس األمر الذي أصبح ممكناً من خالل عمل موظفي األمم المتحدة

من السودان والمساعدات عبر الحدود من جمهو�ية جنوب السودان. وقد تأثرت بلدة يابس وبعض المناطق � والية النيل األزرق مؤخراً بالفيضانات
واآلفات واألمراض التي أدت إ� انخفاض المحاصيل الزراعية وترك الكثير من سكانها يعانون من نقص الغذاء. وسوف تتحرك وكاالت األمم المتحدة

اإلنسانية � السودان إ� األمام لتقديم مساعدات مستدامة لمعالجة العجز � األمن الغذا� والصحة والتعليم وصحة الثروة الحيوانية � المنطقة.

وتؤثر األزمة االقتصادية � السودان على الظروف المعيشية وتدفع أعداداً أكبر من األشخاص إ� الفقر. وسيحتاج حوا� 9.3 مليون شخص - واحد من
كل أ�بعة أشخاص � السودان - إ� المساعدات اإلنسانية � عام 2020. كما يعا� حوا� 5.8 مليون شخص من عدم استتباب األمن الغذا�. وقد يرتفع

هذا العدد إ� أكثر من 10 ماليين إذا جرى رفع الدعم عن القمح والوقود. ولقد زادت تكلفة الغذاء بأكثر من الضعف � العام الماضي.

وفقاً إلصدار ديسمبر من نشرة منظمة األغذية والزراعة لرصد وتحليل أسعار األغذية، فقد ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع محلياً � نوفمبر
على الرغم من الحصاد الحا�، � حين ارتفعت أسعار القمح المستورد أكثر. وبشكل عام، كانت أسعار الحبوب عند مستويات قياسية أو شبه قياسية

على الرغم من محصول 2018 فوق المتوسط واآلفاق المواتية اإلجمالية للمحاصيل الحالية. وسيوفر تقييم مستمر للمحاصيل بقيادة الحكومة، بدعم من
المنظمة، تقديرات مفصلة لإلنتاج � أوائل عام 2020.

وعلى الرغم من توقعات اإلنتاج الجيدة لعام 2019، ظلت أسعار المواد الغذائية تحت ضغط تصاعدي و� مستويات مرتفعة بشكل استثنا� بسبب
االنخفاض الكبير � عملة البالد، باإلضافة إ� نقص الوقود وارتفاع أسعار المدخالت الزراعية، مما أدى إ� تضخم تكاليف اإلنتاج والنقل. وقد أدى ضعف

العملة، إ� جانب نقص العملة الصعبة، إ� تقييد قدرة البالد على استيراد المواد الغذائية وغير الغذائية، بما � ذلك دقيق القمح والوقود، مما تسبب �
نقص المعروض وارتفاع األسعار وفًقا لنشرة رصد وتحليل أسعار األغذية.

خاصية 
لمحة عامة عن استجابة الكوليرا والتمويل - الحاالت والوفيات التي جرى تجنبها وتفاديها

والموارد التي وفرت

أبلغت وزارة الصحة بوالية النيل األزرق � 2 سبتمبر 2019 عن خمس حاالت يشتبه � إصابتها بالكوليرا من مستشفى الرصيرص. جرى اإلبالغ عن حالة
المؤشر من قنيص شرق بمحلية الرصيرص مع تا�يخ ظهور األعراض � 28 أغسطس 2019. � 8 سبتمبر، وأعلنت وزارة الصحة االتحادية عن تفشي

وباء الكوليرا � والية النيل األزرق بعد تلقي نتائج إيجابية من المعمل القومي تؤكد وجود (بكتي�يا) ضمات الكوليرا � أ�بع من أصل ست عينات جرى

(١٩ ديسمبر ٢٠١٩)
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جمعها من الوالية المتأثرة. وكان تفشي وباء الكوليرا السابق 2016 -2018 قد بدأ � المقام األول � واليتي كسال والنيل األزرق وانتشر � النهاية �
جميع الواليات الـ 18 � كافة أنحاء السودان.

بدأت االستجابة � وقت مبكر � يوم 2 سبتمبر، و� 11 سبتمبر عقدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة االتحادية أول اجتماع مشترك لقطاع
الصحة والمياه والمرافق الصحية حول االستجابة للكوليرا � والية النيل األزرق.

ً وجرى اإلبالغ عن 346 حالة إصابة بالكوليرا (بما � ذلك 11 حالة وفاة) من واليات النيل األزرق وسنار والج�يرة والخرطوم حتى 17 ديسمبر 2019، وفقا
لوزارة الصحة االتحادية. وكان معدل الوفيات من الحاالت المصابة هو 3.2 � المائة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك سينا�يوهان أو نمطان يمكنهما أن يلعبا دوراً � أي تفٍش للكوليرا. أحدهما يتميز بتأخر اكتشاف االنتشار وتأكيد
المعمل واالستجابة له (انظر الرسم البيا� أدناه). و� هذا السينا�يو / النموذج، ال يوجد مجال كبير للتحكم � تفشي المرض، حيث تبدأ االستجابة �

الوقت الذي يبدأ فيه انتشار المرض (وعدد الحاالت الجديدة � اليوم) � اتجاه النزول.

وهناك سينا�يو / نمط آخر يتميز باالكتشاف المبكر وتأكيد المعمل واالستجابة له. هذا السينا�يو لديه فرصة أكبر بكثير لمنع حاالت الكوليرا الجديدة،
وتجنب الوفيات وتوفير الوقت والموارد التي ينبغي إنفاقها على االستجابة.

خالل النصف الثا� من شهر سبتمبر، قدر خبراء منظمة الصحة العالمية الذين زاروا السودان أنه وبدون تدخالت مناسبة و� الوقت المناسب، يمكن أن
يكون هناك ما بين 5,000 إ� 13,200 حالة إصابة بالكوليرا � غضون ستة أشهر (بين سبتمبر 2019 وفبراير 2020). وجرى وضع التوقعات استناداً إ�

نمط حاالت التفشي الكلى للكوليرا / حاالت اإلصابة بالعدوى السابقة � المدة 2016-2018، والتي يمكن وصفها بأنها حالة "التأخر � الكشف عن
التفشي واالستجابة له".

وتشير المعلومات المتاحة وآخر األرقام إ� أن تدابير االستجابة الفو�ية والتخفيف التي اتخذها جميع الشركاء � القطاع الصحي بقيادة وزارة الصحة
االتحادية قد أسفرت عن انخفاض كبير � مجموع الحاالت ومراقبة انتشارها مقارنًة بحاالت التفشي السابقة 2016-2018 وينبغي اعتبارها حالة كشف �

وقت مبكر وأن االستجابة ناجحة.

و� منتصف هذه المدة المتوقعة، يكون عدد حاالت الكوليرا المبلغ عنها أقل بكثير من السينا�يو المتوقع الذي تنبأ به ف�يق خبراء منظمة الصحة
العالمية.

وهذه شهادة على تدابير الكشف المبكر واإلبالغ واالستجابة المبكرة والتخفيف التي اتخذت � الوقت المناسب والتمويل � الوقت المناسب لتنفيذ هذه
التدابير، وفقاً لشركاء القطاع الصحي. وقد جرى تفادي وقوع اآلالف من حاالت الكوليرا المحتملة، كما جرى تجنب الوفيات عالوة على توفير الوقت

والموارد.

ويعزى ذلك أساساً إ� تنفيذ االجراءات الملموسة التالية:

وضعت خطة لالستعداد لمواجهة الكوليرا واالستجابة لها لمدة 3 أشهر (من أكتوبر إ� ديسمبر 2019) بتكلفة 20.3 مليون دوالر أم�يكي.

االكتشاف المبكر واإلعالن عن التفشي.

التعبئة المبكرة للشركاء الصحيين ونشر القدرة الزائدة على المناطق المتأثرة.

تفعيل مراكز عمليات الطوارئ � الواليات المتأثرة.

تبادل المعلومات واإلبالغ الفعال من قبل وزارات الصحة � الواليات و وزارة الصحة االتحادية .

التفعيل المبكر ودعم مراكز عالج الكوليرا وعنابر العزل مع توفير مجموعات عالج الكوليرا.

الجولة األو� من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا � ثمانية مواقع شديدة الخطورة � واليتي النيل األزرق وسنار.

وقد استكمل هذا من خالل تدخالت قوية � مجاالت المياه والمرافق الصحية، بما � ذلك حمالت التوعية بكلورة المياه والمرافق الصحية
والصحة.

قدم المانحون 10 ماليين دوالر لمواجهة الكوليرا والفيضانات، بما � ذلك 4.5 مليون دوالر مقدمة من صندوق السودان اإلنسا�.

توضح لمحة الكوليرا أدناه أن تفشي الكوليرا كان � اتجاه نزو�، ومنذ أوائل نوفمبر، جرى اإلبالغ عن 14 حالة كوليرا جديدة، كما لم يجر اإلبالغ عن أي
حاالت جديدة خالل بضعة أسابيع.
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الط�يق إ� األمام والتوصيات:الط�يق إ� األمام والتوصيات:

عادة ما تتبع موسم األمطار والفيضانات الالحقة تفشي لألمراض التي تنقلها المياه، مثل الكوليرا واالسهال الما� الحاد. وقد بدأت كل من التفشيات
2016-2018 و2019 بعد موسم األمطار والفيضانات، وبلغ العدد األسبوعي للحاالت ذروتها خالل األسبوع 38 مما يشير إ� تقارب العوامل - األمطار

والفيضانات، وما إ� ذلك - خالل ذلك الوقت بالذات.

وإذا نظرنا إ� المستقبل بحلول عام 2020، فإن الحكومة والشركاء الصحيين قادرون على إنقاذ األرواح وتجنب مئات حاالت الكوليرا وتوفير الوقت
والموارد من خالل العمل � وقت مبكر:

تحديث خطط االستجابة لموسم األمطار وللفيضانات.

التخ�ين المسبق لألدوية واللوازم األساسية ومجموعات المواد.

بة، والقدرة المعملية الكافية � الواليات وعلى المستوى االتحادي ضمان االستعداد لرصد األمراض، وتوفر فرق االستجابة الس�يعة المد�
للتأكيد المبكر لتفشي المرض.

تدخالت قطاع المياه والمرافق الصحية والصحة للحد من التلوث والتخفيف من الحاالت.

تخصيص أموال كافية � وقت مبكر لضمان أفضل عائد لالستجابة.

breakdown of disease outbreaks in Sudan as of 2019
18 December 2019

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 18 ديسمبر 2019، كانت األرقام التراكمية لكل مرض على
النحو التا�:

80 حالة من الدفتي�يا (بما � ذلك 12 حاالت وفاة)

4,096 حالة إصابة بحمى الضنك (13 حالة وفاة)

453 حالة إصابة بحمى الوادي المتصدع (11 حالة وفاة)

260 حالة من داء الشيكونغونيا (5 حاالت وفاة)

346 حالة كوليرا (11 حالة وفاة)

يمكن أن ترتبط ال�يادة � هذه التفشيات بالفيضانات األخيرة � البالد والتي تركت
برك كبيرة من المياه الراكدة، والتي تشكل أماكن توالد ألنواع مختلفة من ناقالت

األمراض. وتستجيب السلطات الحكومية والشركاء � المجال اإلنسا� بفعالية لهذه التفشيات � جميع أنحاء البالد، حيث تقدم المساعدات الصحية
واللقاحات المناسبة وتدخالت مكافحة ناقالت األمراض.

(١٩ ديسمبر ٢٠١٩)

خاصية 
في عام 2019، تخطت المالريا عتبة الوباء في السودان

(١٢ ديسمبر ٢٠١٩)



SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٦ يناير ٢٠٢٠

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ٧ يناير ٢٠٢٠  الصفحة 6 من 10

Number of reported malaria cases in Darfur region
of Sudan

� هذا العام تجاوزت المال�يا عتبة الوباء - حينما تكون هناك �يادة حادة � معدالت
اإلصابة بالمال�يا بين السكان مقارنة بالسنوات السابقة - حيث تمثل 12.4 � المائة

من جميع األمراض التي شملها االستطالع من قبل القطاع الصحي (الحصبة، والزحار
(الدوسنتا�يا)، والتيفويد، واإلسهال الما� الحاد والتهابات الجهاز التنفسي وما إ�
ذلك) بمعدل وفيات قدره 13 لكل 10,000. هذه �يادة بنسبة 30 � المائة مقارنة

بنفس المدة من العام الماضي. فقد أوردت التقا�ير أن هناك 1,8 مليون حالة إصابة
بالمال�يا � أنحاء السودان كافة حتى اآلن � عام 2019. وتتأثر عدة واليات � إقليم

دارفور والنيل األبيض والخرطوم وعدة واليات أخرى أكثر من غيرها. وقد جرى اإلبالغ
� نوفمبر وحده عن أكثر من 250,000 حالة إصابة بالمال�يا من دارفور طبقاً لوزارة

الصحة الفيدرالية. ويشمل ذلك حوا� 110,000 حالة إصابة بالمال�يا � والية جنوب
دارفور، و103,000 حالة � والية شمال دارفور، وحوا� 45,000 حالة � والية شرق

دارفور. وتقود وزارة الصحة الفيدرالية ومنظمة الصحة العالمية استجابة شاملة للبالد
لتفشي األمراض المنقولة بالنواقل (المال�يا، حمى الضنك والشيكونغونيا) التي تغطي

10 واليات، بما � ذلك واليات دارفور الخمس. وقد جرى تو�يع أدوية المال�يا �
جميع المناطق المصابة.

ارتبط ارتفاع حاالت المال�يا هذا العام ارتباطاً وثيقاً بالفيضانات � السودان. حيث يوفر
وجود مياه الفيضان الراكدة على نطاق واسع بيئة خصبة لتكاثر البعوض - الذي ينقل

طفيل المال�يا. وتشكل مناطق التكاثر هذه خطراً آخر وهو تفشي األمراض المنقولة
بالنواقل مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك. وتعمل السلطات الحكومية والشركاء �

المجال اإلنسا� على تخفيف األسباب الكامنة وراء تفشي هذا المرض، بما � ذلك
مكافحة ناقالت األمراض وتوعية المجتمع. و� الوقت نفسه، وعلى الرغم من وجود

مخزون كاٍف من األدوية المضادة للمال�يا على المستوى القومي، فإن توفر بعض
أدوية المال�يا، مثل األرتيميثر+ اللومفانت�ين، عبر الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
أو من خالل الصندوق القومي للتأمين الصحي كانت إما منخفضة أو غير متوفرة �

بعض الواليات، لكنها كانت متوفرة � القطاع الخاص. جاء ذلك من خالل مسح الطب
األساسي والتوافر والقدرة على تحمل التكاليف الذي أجري � السودان برعاية منظمة

الصحة العالمية ووزارة الصحة االتحادية � يوليو 2019.

وفقاً للمسح، تراوحت نسبة توفر األدوية بين 43 � المائة � الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية و49 � المائة � الصندوق القومي للتأمين الصحي و59 � المائة

� القطاع الخاص. ووفقاً للمسح كان توفر األدوية � عام 2019 هو األد� �
القطاعين العام والخاص منذ عام 2012. وفقاً إلحصائيات بنك السودان المركزي، انخفضت واردات السودان من األدوية انخفاضاً حاداً � عام 2018 بعد

أن بدأت األزمة االقتصادية � بداية ذلك العام. خالل المدة من يناير إ� سبتمبر 2018، انخفضت واردات األدوية بنسبة 35 � المائة مقارنة بالفترة
نفسها من عام 2017. ويظل مستوى واردات األدوية � عام 2019 مماثالً لعام 2018 وهو أقل بنسبة 34 � المائة مقارنة بالمدة نفسها من عام 2017.

كما أن لنقص العقاقير، وخاصة � عيادات الصحة األولية، تأثير سلبي على العالجات المتاحة � العيادات. وهذا ي�يد من الضغط على العيادات والمرافق
الصحية األخرى التي يديرها شركاء المنظمات غير الحكومية حيث تتوفر األدوية والعالج بسهولة أكبر.

خاصية 
كسال: الحياة مع خيارات صعبة

شرق السودان منطقة لم تشهد نزاعاً إال أن هناك احتياجات إنسانية عالية به خاصة � مجاالت التغذية والصحة والحماية - ال سيما حماية الطفل
والمسائل المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وتشمل العوامل الكامنة وراء هذه االحتياجات الصدمات االقتصادية، والتأخر � التنمية الذي

طال أمده والذي من المحتمل أنه ي�يد من معدالت سوء التغذية � عام 2020.

(١٢ ديسمبر ٢٠١٩)
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Ahmed Ali has four children being treated for
malnourishment in small clinic funded by the Sudan

Humanitarian Fund (SHF) in Kassala. Recurrent
droughts in the region and the economic crisis are

hampering his capacity to put food on the table for
.his family

بوالية كسال أعلى مستويات لعدم استتباب األمن الغذا� � شرق السودان الذي
يشمل واليات الج�يرة، والقضارف، وكسال، والبحر األحمر، وسنار، حيث يوجد أكثر من

400,000 شخص � مستويات األزمات و13 � المائة من المجتمعات ال�يفية
يحصلون على المياه الصالحة للشرب. كما تتفشى األمراض المعدية مثل حمى

الضنك. وهناك نقص حاد � األدوية األساسية والخدمات الصحية � جميع أنحاء
البالد. ويحتاج ما ال يقل عن 9.3 مليون شخص � السودان – أي ما يقرب من �بع
السكان - إ� المساعدات اإلنسانية � عام 2020، ويمثل هذا ارتفاعاً من حوا� 8.5

مليون � عام 2019. ويحتاج الم�يد من األشخاص إ� المساعدات بسبب األزمة
االقتصادية التي أدت إ� ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مما أخل� بالخدمات األساسية

مثل الرعاية الصحية � جميع الواليات � شرق السودان، وكذلك � المراكز الحض�ية
مثل الخرطوم.

لم�يد من المعلومات حول ما يحدث � والية كسال، يرجى االنتقال إ� وقائع التحقيق:
كسال، السودان: الحياة مع خيارات صعبة.

صور 
يفعل ماذا في والية كسال (نوفمبر 2019)

(١٢ ديسمبر ٢٠١٩)

https://unocha.exposure.co/kassala-sudan-life-with-hard-choices
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PDF أنقر هنا للحصول على نسخة بتنسيق

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.

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Kassala_Programme_Physical_Presence_3Ws_November%202019.pdf
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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)

Estimated people in need by across Sudan in 2020

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.

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.

(١٢ ديسمبر ٢٠١٩)

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
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_Abridged_AR.pdf
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أخر التحديثات: ٦ يناير ٢٠٢٠

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ٧ يناير ٢٠٢٠  الصفحة 10 من 10
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