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أوتشا    

  التطورات أبرز  
وصول حملة التطعیم ضد الحصبة وشلل  •

 11ملیون طفل من أصل  9.1األطفال إلى 
 ملیون طفل مستھدفین في جمیع أنحاء البالد

شخص یفرون من شمال جبل  2,600حوالي  •
مرة ویلجؤون إلى قریتي ُكرُمل وطرقوي في 

  مرةوسط جبل 
من النازحین إلى معسكر  6,000وصول  •

وذلك حتى  عطاش للنازحین من جبال جبل مرة
 2019مایو  12

برام  مدینةنھب مباني منظمات اإلغاثة في  •
 )(والیة جنوب دارفور

على الرغم من الحصاد الجید، ال یزال عدم  •
 بسبب التأثر اثالً استتباب األمن الغذائي م

لنشرة تقییم  وفقاً  -بالمخاطر االقتصادیة 
 امدادات المحاصیل والغذاء

ارتفاع أسعار الغالل نتیجة انخفاض قیمة  •
وفقاً لنشرة رصد وتحلیل  وذلكالعملة المحلیة 
 أسعار األغذیة

  

 2018 عام أرقام

 
 
 

 ملیون 4.4

ستھدفین عدد األشخاص الم
وفقاً في السودان (باإلغاثة 

اإلنسانیة لعام  لخطة االستجابة
2019( 

 
 
 

 ملیون  2.4

ستھدفین عدد األشخاص الم
(وفقاً  في دارفور باإلغاثة

لخطة االستجابة اإلنسانیة لعام 
2019( 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          الیونیسیف(

 
 

514,840(  
439,090 ( 

 
 

604,478 

دولة مواطني  من الالجئون
 في السودان السودان جنوب

  مفوضیة األمم المتحدةبمسجلین (
 جلین بشرطة الجوازات والھجرةـمس(

حسب مفوضیة  الكليالمجموع 
 األمم المتحدة لالجئین

 2019 أبریل 30

 
 
 

158,959 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة األمم المتحدة لشئون 
 )2018 أغسطس 31حتى ( – الالجئین

 2019لعام  التمویل  

 دوالر أمریكي ملیون 168.6    
، وفقاً لنظام 2019مایو  19حتى جرى استالمھا    

  التتبع المالي
    

 التمویل المتحصل نسبة  

14.7% 
 ، وفقاً لنظام التتبع المالي2019 یوما 19حتى 

 
 

 تطعیم أكثر من تسعة مالیین طفل ضد الحصبة وشلل األطفال 
 

إلى  -إلى جانب تقدیم مكمالت فیتامین (أ)  -واسعة النطاق للتطعیم ضد الحصبة وشلل األطفال وصلت حملة 
ملیون طفل مستھدفین. سیجري تنفیذ المرحلة األخیرة من الحملة في  11ملیون حتى اآلن من أصل  9.1

مة الصحة العالمیة یونیو. وقد نفذت الحملة وزارة الصحة الفیدرالیة ومنظ 16والیتي الخرطوم والجزیرة في 
علماً بأن ھذا التحالف  -وصندوق األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصین 

لتحسین الوصول إلى اللقاحات الجدیدة والغیر مستغلة بشكل كاف  2000ھو منظمة دولیة جرى إنشاؤھا عام 
الحصبة ھي أول حملة تطعیم ضد شلل األطفال على  /لألطفال. وھذه الحملة المشتركة ضد شلل األطفال 

 .2014مستوى البالد منذ عام 
 

وعلى الرغم من أن برامج التحصین ضد شلل األطفال والحصبة تُنفذ عادةً بشكل منفصل عن بعضھما البعض، 
من  38,800إال أنھ جرى دمجھما في ھذه الحالة لتحقیق نتائج حمایة صحیة جیدة. وقد جرى حشد أكثر من 

العاملین في مجال التطعیم المجتمعي والعاملین الصحیین في الخطوط األمامیة عالوة على العاملین في مجال 
 التعبئة االجتماعیة لتنفیذ ھذه الحملة الضخمة.

 
وتشیر اإلحصاءات الرسمیة في السودان إلى أن الحصبة ھي السبب الثالث للوفیات بین الرضع واألول بین 

حالة إصابة بالحصبة في البالد حتى  834یمكن الوقایة منھا باللقاحات. وقد جرى اإلبالغ عن األمراض التي 
 وفقاً لمنظمة الصحة العالمیة. 2018حالة جرى اإلبالغ عنھا في عام  4,980مقارنة بعدد  2019مارس 

 
أي حاالت إصابة بشلل األطفال خالل السنوات العشر الماضیة، إال أن رفع المناعة بینما لم یبلغ السودان عن 

لدى السكان ال یزال ضروریاً تحسباً النتقال محتمل لفیروس شلل األطفال البري أو فیروس شلل األطفال 
كان والیتي . ال یزال خطر االنتقال بین س2019المشتق من اللقاحات بعد ظھور حاالت في نیجیریا في فبرایر 

جنوب كردفان والنیل األزرق 
بب انخفاض ــــــــمرتفعاً بس

انة الناتجة عن عدم ــــالحص
ن وظروف ـــتتباب األمـــــاس

 .تینالمنطق اتینالنزاع في ھ
 

ر شلل ـــــولالستجابة لمخاط
بة المحتملة ــاألطفال والحص

ودان، أدركت ــــــــــفي الس
المحلیة حیة ـلطات الصــــالس
ین ـــیة حمالت التحصـــــأھم

فھا ــة بوصــــــــتدامــــــالمس
 زیزــاستراتیجیات تكمیلیة لتع

 في ھذا العدد                                 
  

 1.ص  مالیین طفل 9جرى تطعیم أكثر من  

 2ص.  شخص من شمال جبل مرة2,600 رفرا 

 3ص.  وصول نازحین من جبل مرة إلى ُعطاش                                   
 3ص.  تقییم امدادات المحاصیل والغذاءوفقاً ل –م األمن الغذائي اعدان استمر 
       

 )2019أسر جاءت بأطفالھا للتطعیم ضد الحصبة وشلل األطفال (منظمة الصحة العالمیة، مارس  

 )2019طفل یتلقى اللقاح (منظمة الصحة العالمیة، مایو 
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حصانة السكان المستھدفین واحتواء تأثیر ھذه األمراض على معدالت اإلصابة باألمراض والوفیات في البالد. 
المالیة من منظمة التحالف  اتجانب المساھمالدعم الفني المقدم من منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف، إلى و

ساعدا السلطات الصحیة في السودان على الحفاظ على برامج تحصین منتظمة في جمیع أنحاء البالد وتجنب 
 حاالت الطوارئ المحتملة على الصحة العامة وضمان األمن الصحي اإلقلیمي والعالمي.

 

 مرة شخص من منازلھم في شمال جبل 2,600فرَّ أكثر من 
 
 

شخص  2,600أكثر من  فرَّ 
من منازلھم في محلیة شمال 
جبل مرة في والیة وسط 
دارفور ولجأوا إلى قریتي 
ُكرُمل وطرقوي (بمحلیة وسط 
جبل مرة) في أعقاب قتال بین 
فصیلین من جیش تحریر 

فصیل عبد الواحد في  -السودان 
 فبرایر.

 
مایو،  6إلى  2وفي المدة من 

 قاد مكتب األمم المتحدة لتنسیق
أوتشا بعثة  -الشؤون اإلنسانیة 

تقییم مشتركة بین الوكاالت إلى 
شخص آخرین من النازحین في  400من النازحین في قریة ُكرُمل و 2,200حوالي  تمحلیة جبل مرة المركزیة حدد

 قریة في شمال جبل مرة، بما في ذلك دایا وكاندو ودالو وأومو. 13قریة طرقوي. كما ھرب النازحون من 
 

د النازحون أن ممتلكاتھم قد نُھبت وأحرقت بعض منازلھم. وقد لجأت بعض العائالت إلى الكھوف ولم یتمكنوا من وأفا
 الوصول إلى أي خدمات، بینما یحتاج األشخاص الذین بقوا في القرى إلى الحمایة، وفقاً للفریق المشترك بین الوكاالت.

حاالت الطوارئ واللوازم المنزلیة، فضالً عن المساعدات الصحیة وتتمثل احتیاجاتھم الرئیسیة في الغذاء والمآوي ل
والتعلیمیة والمیاه والمرافق الصحیة والنظافة والحمایة. وقال النازحون إنھم ال یعتزمون العودة إلى قراھم طالما بقیت 

قولو  مدینةوف الجبلیة إلى الجماعات المسلحة في مناطقھم األصلیة. ومن المتوقع أن یأتي النازحون الذین فروا إلى الكھ
 أو قریة ُكرُمل قریباً.

 
وفي قریة ُكرُمل، لجأ النازحون إلى المجتمع المضیف الذي یتقاسم الماء والطعام مع النازحین الجدد. وتدیر منظمة 

 اإلغاثة العالمیة غیر الحكومیة خدمات المیاه والمرافق الصحیة والنظافة والتغذیة في القریة.
 

المنازل المھجورة. وال توجد باألشجار و بظاللوا ذبینما استقر النازحون في قریة طرقوي في منطقة منفصلة حیث ال
كم)  7 قولو (على بعد حوالي مدینةمنظمات إنسانیة تعمل في القریة واألشخاص یصلون إلى الخدمات األساسیة في 

والحطب لبیعھ في سوق قولو مما یعرضھن  حشائشوفي قریة ُكرُمل. وتقوم النساء النازحات في كلتا القریتین بجمع ال
لخطر العنف الجنسي والقائم على النوع. وبمجرد فراغ المنظمة الدولیة للھجرة من عملیة التحقق / التسجیل لألشخاص 

 م بمزید من المساعدات اإلنسانیة.النازحین في ُكرُمل وطرقوي سیجري تزویدھ
 

وقد ضم فریق التقییم ممثلین عن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة 
 الوطنیة واإلدارات الحكومیة.

 
 

قریة في  13فرَّ نازحون من 
محلیة شمال جبل مرة ولجأوا 

ُكرُمل وطرقوي في  یتيإلى قر
 جبل مرة وسط محلیة

النازحون في قریة    ذال
األشجار  بظاللطرقوي 

 المنازل المھجورةبو

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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ً  6,000وصل ما یقدر بنحو  نازح من جبال جبل مرة إلى معسكر عطاش للنازحین طلبا
 للمساعدات

 
جرى اإلبالغ عن زیادة غیر عادیة 

النازحین الذین في عدد األشخاص 
وصلوا إلى معسكر عطاش للنازحین 
في والیة جنوب دارفور من محلیة 
شرق جبل مرة بین ینایر ومارس من 

مایو، وصل ما  26ھذا العام. وحتى 
شخص من  6,000یقدر بـعدد 

النازحین إلى المعسكر خالل ھذه 
المدة لیصل العدد اإلجمالي 
لألشخاص النازحین من شرق جبل 

عسكر إلى ما یقدر بنحو مرة في الم
شخص. وھذه زیادة غیر  10,300

عادیة بالنظر إلى عدم وجود تقاریر 
عن نزاع أو عنف وقع مؤخراً في 

 المنطقة.
 
وفقاً للنازحین، أجبر القتال الذي و

اندلع في مناطق ھؤالء النازحین 
أجبر  2018األصلیة في یونیو 

الكثیرین منھم على الفرار من 
إلى الجبال حیث لم یتمكنوا من الوصول إلى الخدمات. وقد تسبب النزوح األولي في تعطیل موسم منازلھم واللجوء 

الزراعة مما أدى إلى ضعف الحصاد. كما أجبرتھم قلة الطعام والجوع على البحث عن ملجأ ومساعدات في معسكر 
خدمات المتاحة في المعسكر، وسوف . ویستخدم األشخاص النازحون حالیاً اللھم عطاش للنازحین، وھو النزوح الثاني

 یتلقون أنواعاً أخرى من المساعدات بمجرد قیام المنظمة الدولیة للھجرة بتسجیل و /أو التحقق من ھذه المجموعة الجدیدة.
 

  نھب مرافق للمنظمات في دارفور
 

حوادث إجرامیة استھدفت منظمات اإلغاثة والعملیة المختلطة لالتحاد األفریقي واألمم المتحدة في تواترت تقاریر عن 
مایو مرافقاً لبعض المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة  13دارفور (الیونامید). حیث اقتحمت مجموعة من األشخاص في 

إمدادات التغذیة واألدویة وأنابیب البولیبروبیلین  ومنظمة دولیة غیر حكومیة في مدینة برام (بوالیة جنوب دارفور) لنھب
ومولداً للكھرباء. وساعدت الشرطة المحلیة والقوات العسكریة المنظمات في تأمین مكاتبھا ومستودعاتھا ونقل بعض 

لة لوازمھا إلى المجمع العسكري لحفظھا مؤقتاً. وتقوم ھذه المنظمات بتنفیذ برامج تستھدف بشكل كبیر الجئین من دو
 .مایو 12جنوب السودان. وقد تعرض للنھب مكتب دیوان الزكاة، وھو مؤسسة حكومیة، في مدینة برام في 

 
مایو قام وفد من مدینة بُرام یضم ممثلین عن مفوضیة العون اإلنساني، ومعتمدیة الالجئین الحكومیتین، واإلدارة  17في 

حریة والتغییر بزیارة مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون المحلیة، ومجموعات الشباب والنساء، وعضو من إعالن ال
أوتشا لمناقشة الحادث. كما حضر االجتماع ممثلو المنظمات المتأثرة. وأعرب الوفد عن أسفھ لحوادث النھب  -اإلنسانیة 

د المنظمات كذلك وأكد للمنظمات أنھ سیجري اتخاذ تدابیر وقائیة أفضل لمنع مثل ھذه الحوادث في المستقبل. وناشد الوف
بسبب النزاع  2011و 2008بتقدیم مساعداتھا لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر الذین لجأوا إلى المدینة بین عامي 

وتستمر العملیات  .القبلي في مناطقھم األصلیة. والوضع في مدینة برام ھادئ في الوقت الحالي، لكنھ یظل غیر متوقع
 ن المنظمات التي لدیھا إمدادات في البلدات الریفیة أصبحت أكثر یقظة.بشكل طبیعي، ومع ذلك، فإ اإلنسانیة

 
 
 

نھب مرافق منظمات اإلغاثة في 
برام (والیة جنوب  مدینة

 دارفور)

 6,000وصل ما یقدر بنحو 
نازح من جبال جبل مرة إلى 

معسكر عطاش للنازحین طلباً 
 للمساعدات

 جنوب دارفور بوالیة وافدون جدد من شرق جبل مرة في معسكر عطاش للنازحین، نازحون 
 )2019، فبرایر مشتركة بین الوكاالت(بعثة 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 نھبلل بوالیة غرب دارفور معسكر الیونامید الرئیسي في الجنینةتعرض 
 

یوم واحد من الموعد المحدد لتسلیم یونامید لمعسكرھا الرئیسي في الجنینة، بوالیة غرب ، أي قبل 2019مایو 14في 
دارفور إلى السلطات الحكومیة، دخل جمھور غفیر بالقوة إلى المعسكر وبدأوا في نھب ممتلكات األمم المتحدة والمعدات 

م المتحدة إلى خطر شدید. وقد أدانت المملوكة للوحدات، وتخریب أماكن العمل مما عرض حیاة عاملي وموظفي األم
لھا ھذه األعمال بأقوى العبارات الممكنة ألنھا تشكل انتھاكاً صارخاً للمعاییر الدولیة التي تحكم وجود  بیانالیونامید في 

 قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في جمیع أنحاء العالم.
 

محلیین بالتزامھم بحمایة أفراد الیونامید وممتلكاتھم وفقًا التفاقیة وضع وذكَّرت البعثة أیضاً حكومة السودان والسكان ال
القوات. وقالت الیونامید إنھا ملتزمة بحمایة موظفیھا وأصولھا كما ھو مطلوب بموجب الفصل السابع، بما في ذلك من 

 خالل استخدام القوة.
 

الحصاد الجید بسبب التأثر ال یزال عدم استتباب األمن الغذائي مستمراً على الرغم من 
ً لتقدیر إمدادات المحاصیل واألغذیة –بالمخاطر االقتصادیة   وفقا

 
على الرغم من الحصاد الجید 

، ال یزال 2018/2019لموسم 
ھناك ارتفاع في مستوى عدم 

التأثر  استتباب األمن الغذائي بسبب
بالمخاطر االقتصادیة، وفقاً لتقریر 
التقییم الشامل لألمن الغذائي 

الذي أصدره برنامج الغذاء  2018
العالمي مؤخراً بالتعاون مع 
وزارات الزراعة بالوالیات. وقد 
أجري تقدیر إلمدادات المحاصیل 

 2018واألغذیة للمدة من نوفمبر 
على خلفیة  2019إلى فبرایر 

تقرار ـــتمرار عدم االســـــــــــاس
ریت ـــیث أجـــادي. حـــــاالقتص

 والیة. 13محلیة في  143مقابلة منزلیة في  29,088
 

أحد األسباب الرئیسیة  -عدم القدرة على شراء الغذاء بسبب ارتفاع األسعار  -وال یزال التأثر بالمخاطر االقتصادیة 
في المائة من األسر من التأثر بالمخاطر االقتصادیة. ومن  77ني وراء عدم استتباب األمن الغذائي لألسر، حیث تعا

المتوقع أن یظل عدم استتباب األمن الغذائي مرتفعاً على األقل حتى شھر سبتمبر، وھو نھایة موسم الجفاف. وباإلضافة 
 ھافي المائة من 20ال تتناول في المائة من األسر التي شملھا االستطالع نظاماً غذائیاً مناسباً، حیث  25إلى ذلك، ال تتبع 

في المائة ال تتناول الحدید الھیمي (الحدید الذي یأتي من البروتینات الحیوانیة) مما  30األطعمة الغنیة بفیتامین "أ" و
في المائة من األسر التي ترأسھا نساء تعاني من عدم  41یعرضھا للمخاطر من نقص المغذیات الدقیقة. وإجماال، فإن 

 في المائة من األسر التي یرأسھا رجال. 29من الغذائي مقابل استتباب األ
 

األسر تعاني من عدم استتباب األمن الغذائي، ویعزى ذلك في المائة من  31والیة شملھا االستطالع، وجد أن  13وفي 
في المائة  75بشكل رئیسي إلى تعرضھا للمخاطر االقتصادیة. وتبین أن أكثر من نصف األسر قد أنفقت ما ال یقل عن 

ة الشھري من إنفاقھا على الغذاء وال یمكنھا إنشاء أصول للوسائل العیش أو االستثمار فیھا. تضاعف متوسط إنفاق األسر
في المائة من األسر على إنفاق المدخرات. وباإلضافة إلى ذلك، اضطر أكثر من ثلث  30مما أجبر  2017منذ عام 

في  54األسر إلى تبني استراتیجیات المواجھة للحفاظ على الحد األدنى من مستویات استھالك األغذیة. وھكذا تضطر 
 مواجھة قائمة على وسائل العیش، مما یؤدى إلى نفاد أصولھم المعیشیة.المائة من األسر إلى اللجوء إلى استراتیجیات 

 

دخل جمھور غفیر بالقوة إلى 
المباني التابعة للمعسكر 

الرئیسي للیونامید في الجنینة 
 وقاموا بتخریبھا

 نساء نازحات یجمعن الدخن في والیة جنوب دارفور (الیونامید، أرشیف)

في المائة من األسر  31تبین أن 
التي شملھا المسح كانت تعاني 

من عدم استتباب األمن الغذائي، 
ویعزى ذلك بشكل رئیسي إلى 
 تعرضھا للمخاطر االقتصادیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://unamid.unmissions.org/unamid-strongly-condemns-looting-its-west-darfur-headquarters
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www.unocha.org/sudan | www.unocha.org | ochasudan_feedback@un.org | Facebook: UNOCHASudan | Twitter: @UNOCHA_Sudan  
 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

شھراً یفتقرون إلى التنوع في وجباتھم  59أشھر و 6في المائة من األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  58حوالي 
وجبات كافیة. وبشكل  شھراً لم یتناولوا 23و أشھر 6في المائة من األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  77الغذائیة، و

شھراً الحد األدنى المقبول  23أشھر و 6عام، لم یستوف سوى تسعة في المائة من األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
 لمعاییر النظام الغذائي.

 
 بلغت أسعار الدخن والذرة الرفیعة مستویات قیاسیة أو شبھ قیاسیة في أبریل

 
وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار الذرة الرفیعة والدخن المزروع محلیاً في معظم األسواق في السودان في أبریل، وفقاً 

. وعلى النقیض من ذلك، انخفضت أسعار حبوب نشرة لرصد وتحلیل أسعار األغذیة لمنظمة األغذیة والزراعةآلخر 
في المائة في العدید من األسواق، بما في ذلك الخرطوم، بعد الحصاد األخیر. وبشكل  15و 10ن القمح بنسبة تتراوح بی

األعلى  2018عام، كانت أسعار الحبوب عند مستویات قیاسیة أو شبھ قیاسیة في شھر مارس على الرغم من محصول 
في المائة أعلى من متوسط  47و 2017في المائة عن عام  57ملیون طن، بزیادة  8.2من المتوسط، والذي یقدر بنحو 

 السنوات الخمس السابقة.
 

إن ارتفاع المستوى االستثنائي لألسعار ھو نتیجة االنخفاض الكبیر في قیمة العملة المحلیة، والتي ال تزال تفقد قیمتھا 
إلنتاج والنقل. في السوق الموازیة، ولنقص الوقود وارتفاع أسعار المدخالت الزراعیة مما أدى إلى تضخم تكالیف ا

وعلى الرغم من اإلنتاج الجید في العام الماضي، إال أن توفرھا في األسواق منخفض، حیث أُفِید بأن التجار یخزنون 
منتجاتھم الزراعیة، مما یعتبر شكالً أكثر موثوقیة من االحتفاظ بالمدخرات مقارنة بضعف العملة. وقد وضعت حالة 

 االجتماعیة المتزایدة منذ مارس المزید من الضغوط التضخمیة على األسعار.عدم الیقین السیاسي واالضطرابات 
 

الصادر في  تقریر بعثة منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو) لتقییم المحاصیل واإلمدادات الغذائیةویقدر 
 ھو على النحو التالي: 2019مارس أن عرض السودان / الطلب على الحبوب لعام 

 
(بآالف  2019السودان: توازن العرض / الطلب للحبوب على المستوى القومي، من ینایر إلى دیسمبر  الجدول:
 األطنان)

 

المجموع  أرز قمح ذرة شامیة دخن ذرة رفیعة 
 الكلي

 8,920 30 745 45 2,797 5,303 وفرمتال
 650 0 150 0 150 350 فتتاحاال عند المخزون       
 8,270 30 595 45 2647 4,953 االنتاج       
 0 0 0 0 0 0 الغذائي ةعونمال       

 11,536 94 3,289 54 2,797 5,303 جمالي المستغلاإل
 6,740 89 2,572 44 709 3,326 الطعام      
 382 0 0 2 132 248 التغذیة      
 123 0.6 28 0.7 17 77 التقاوي      
 1,241 5 89 7 397 743 خسائر ما بعد الحصاد      
 3,051 0 600 0 1,541 910 االغالقعند مخزون ال      

 2,616 64 2,544 9 0 0 متطلبات االستیراد المقدرة
 2,616 64 2,544 9 0 0 الواردات التجاریة المتوقعة

 0 0 0 0 0 0 الفجوة المقدرة
 

 بعثة تقدیر إمدادات المحاصیل واألغذیة المصدر:

 
 

ارتفاع أسعار الحبوب نتیجة 
 النخفاض قیمة العملة المحلیة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
http://www.fao.org/3/ca4622en/ca4622en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3660en/ca3660en.pdf

	 تطعيم أكثر من تسعة ملايين طفل ضد الحصبة وشلل الأطفال
	وصلت حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال - إلى جانب تقديم مكملات فيتامين (أ) - إلى 9.1 مليون حتى الآن من أصل 11 مليون طفل مستهدفين. سيجري تنفيذ المرحلة الأخيرة من الحملة في ولايتي الخرطوم والجزيرة في 16 يونيو. وقد نفذت الحملة وزارة الصحة الفيدرالية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتحالف العالمي للقاحات والتحصين - علماً بأن هذا التحالف هو منظمة دولية جرى إنشاؤها عام 2000 لتحسين الوصول إلى اللقاحات الجديدة والغير مستغلة بشكل كاف للأطفال. وهذه الحملة المشتركة ضد شلل الأطفال / الحصبة هي أول حملة تطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى البلاد منذ عام 2014.
	وعلى الرغم من أن برامج التحصين ضد شلل الأطفال والحصبة تُنفذ عادةً بشكل منفصل عن بعضهما البعض، إلا أنه جرى دمجهما في هذه الحالة لتحقيق نتائج حماية صحية جيدة. وقد جرى حشد أكثر من 38,800 من العاملين في مجال التطعيم المجتمعي والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية علاوة على العاملين في مجال التعبئة الاجتماعية لتنفيذ هذه الحملة الضخمة.
	وتشير الإحصاءات الرسمية في السودان إلى أن الحصبة هي السبب الثالث للوفيات بين الرضع والأول بين الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وقد جرى الإبلاغ عن 834 حالة إصابة بالحصبة في البلاد حتى مارس 2019 مقارنة بعدد 4,980 حالة جرى الإبلاغ عنها في عام 2018 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
	بينما لم يبلغ السودان عن أي حالات إصابة بشلل الأطفال خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن رفع المناعة لدى السكان لا يزال ضرورياً تحسباً لانتقال محتمل لفيروس شلل الأطفال البري أو فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات بعد ظهور حالات في نيجيريا في فبراير 2019. لا يزال خطر الانتقال بين سكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مرتفعاً بســــــــبب انخفاض الحصــــانة الناتجة عن عدم اســـــتتباب الأمـــن وظروف النزاع في هاتين المنطقتين.
	وللاستجابة لمخاطـــــر شلل الأطفال والحصــبة المحتملة في الســــــــــودان، أدركت الســــلطات الصـحية المحلية أهمـــــية حملات التحصـــين المســــــتدامــــــــة بوصــفها استراتيجيات تكميلية لتعــزيز
	حصانة السكان المستهدفين واحتواء تأثير هذه الأمراض على معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات في البلاد. والدعم الفني المقدم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، إلى جانب المساهمات المالية من منظمة التحالف ساعدا السلطات الصحية في السودان على الحفاظ على برامج تحصين منتظمة في جميع أنحاء البلاد وتجنب حالات الطوارئ المحتملة على الصحة العامة وضمان الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.
	فرَّ أكثر من 2,600 شخص من منازلهم في شمال جبل مرة
	فرَّ أكثر من 2,600 شخص من منازلهم في محلية شمال جبل مرة في ولاية وسط دارفور ولجأوا إلى قريتي كُرمُل وطرقوي (بمحلية وسط جبل مرة) في أعقاب قتال بين فصيلين من جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد في فبراير.
	وفي المدة من 2 إلى 6 مايو، قاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوتشا بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى محلية جبل مرة المركزية حددت حوالي 2,200 من النازحين في قرية كُرمُل و400 شخص آخرين من النازحين في قرية طرقوي. كما هرب النازحون من 13 قرية في شمال جبل مرة، بما في ذلك دايا وكاندو ودالو وأومو.
	وأفاد النازحون أن ممتلكاتهم قد نُهبت وأحرقت بعض منازلهم. وقد لجأت بعض العائلات إلى الكهوف ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي خدمات، بينما يحتاج الأشخاص الذين بقوا في القرى إلى الحماية، وفقاً للفريق المشترك بين الوكالات.
	وتتمثل احتياجاتهم الرئيسية في الغذاء والمآوي لحالات الطوارئ واللوازم المنزلية، فضلاً عن المساعدات الصحية والتعليمية والمياه والمرافق الصحية والنظافة والحماية. وقال النازحون إنهم لا يعتزمون العودة إلى قراهم طالما بقيت الجماعات المسلحة في مناطقهم الأصلية. ومن المتوقع أن يأتي النازحون الذين فروا إلى الكهوف الجبلية إلى مدينة قولو أو قرية كُرمُل قريباً.
	وفي قرية كُرمُل، لجأ النازحون إلى المجتمع المضيف الذي يتقاسم الماء والطعام مع النازحين الجدد. وتدير منظمة الإغاثة العالمية غير الحكومية خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة والتغذية في القرية.
	بينما استقر النازحون في قرية طرقوي في منطقة منفصلة حيث لاذوا بظلال الأشجار وبالمنازل المهجورة. ولا توجد منظمات إنسانية تعمل في القرية والأشخاص يصلون إلى الخدمات الأساسية في مدينة قولو (على بعد حوالي 7 كم) وفي قرية كُرمُل. وتقوم النساء النازحات في كلتا القريتين بجمع الحشائش والحطب لبيعه في سوق قولو مما يعرضهن لخطر العنف الجنسي والقائم على النوع. وبمجرد فراغ المنظمة الدولية للهجرة من عملية التحقق / التسجيل للأشخاص النازحين في كُرمُل وطرقوي سيجري تزويدهم بمزيد من المساعدات الإنسانية.
	وقد ضم فريق التقييم ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والإدارات الحكومية.
	وصل ما يقدر بنحو 6,000 نازح من جبال جبل مرة إلى معسكر عطاش للنازحين طلباً للمساعدات
	جرى الإبلاغ عن زيادة غير عادية في عدد الأشخاص النازحين الذين وصلوا إلى معسكر عطاش للنازحين في ولاية جنوب دارفور من محلية شرق جبل مرة بين يناير ومارس من هذا العام. وحتى 26 مايو، وصل ما يقدر بـعدد 6,000 شخص من النازحين إلى المعسكر خلال هذه المدة ليصل العدد الإجمالي للأشخاص النازحين من شرق جبل مرة في المعسكر إلى ما يقدر بنحو 10,300 شخص. وهذه زيادة غير عادية بالنظر إلى عدم وجود تقارير عن نزاع أو عنف وقع مؤخراً في المنطقة.
	ووفقاً للنازحين، أجبر القتال الذي اندلع في مناطق هؤلاء النازحين الأصلية في يونيو 2018 أجبر الكثيرين منهم على الفرار من منازلهم واللجوء إلى الجبال حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات. وقد تسبب النزوح الأولي في تعطيل موسم الزراعة مما أدى إلى ضعف الحصاد. كما أجبرتهم قلة الطعام والجوع على البحث عن ملجأ ومساعدات في معسكر عطاش للنازحين، وهو النزوح الثاني لهم. ويستخدم الأشخاص النازحون حالياً الخدمات المتاحة في المعسكر، وسوف يتلقون أنواعاً أخرى من المساعدات بمجرد قيام المنظمة الدولية للهجرة بتسجيل و /أو التحقق من هذه المجموعة الجديدة.
	نهب مرافق للمنظمات في دارفور 
	تواترت تقارير عن حوادث إجرامية استهدفت منظمات الإغاثة والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد). حيث اقتحمت مجموعة من الأشخاص في 13 مايو مرافقاً لبعض المنظمات غير الحكومية الوطنية ومنظمة دولية غير حكومية في مدينة برام (بولاية جنوب دارفور) لنهب إمدادات التغذية والأدوية وأنابيب البوليبروبيلين ومولداً للكهرباء. وساعدت الشرطة المحلية والقوات العسكرية المنظمات في تأمين مكاتبها ومستودعاتها ونقل بعض لوازمها إلى المجمع العسكري لحفظها مؤقتاً. وتقوم هذه المنظمات بتنفيذ برامج تستهدف بشكل كبير لاجئين من دولة جنوب السودان. وقد تعرض للنهب مكتب ديوان الزكاة، وهو مؤسسة حكومية، في مدينة برام في 12 مايو.
	في 17 مايو قام وفد من مدينة بُرام يضم ممثلين عن مفوضية العون الإنساني، ومعتمدية اللاجئين الحكوميتين، والإدارة المحلية، ومجموعات الشباب والنساء، وعضو من إعلان الحرية والتغيير بزيارة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوتشا لمناقشة الحادث. كما حضر الاجتماع ممثلو المنظمات المتأثرة. وأعرب الوفد عن أسفه لحوادث النهب وأكد للمنظمات أنه سيجري اتخاذ تدابير وقائية أفضل لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. وناشد الوفد المنظمات كذلك بتقديم مساعداتها للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الذين لجأوا إلى المدينة بين عامي 2008 و2011 بسبب النزاع القبلي في مناطقهم الأصلية. والوضع في مدينة برام هادئ في الوقت الحالي، لكنه يظل غير متوقع. وتستمر العمليات الإنسانية بشكل طبيعي، ومع ذلك، فإن المنظمات التي لديها إمدادات في البلدات الريفية أصبحت أكثر يقظة.
	تعرض معسكر اليوناميد الرئيسي في الجنينة بولاية غرب دارفور للنهب
	في 14مايو 2019، أي قبل يوم واحد من الموعد المحدد لتسليم يوناميد لمعسكرها الرئيسي في الجنينة، بولاية غرب دارفور إلى السلطات الحكومية، دخل جمهور غفير بالقوة إلى المعسكر وبدأوا في نهب ممتلكات الأمم المتحدة والمعدات المملوكة للوحدات، وتخريب أماكن العمل مما عرض حياة عاملي وموظفي الأمم المتحدة إلى خطر شديد. وقد أدانت اليوناميد في بيان لها هذه الأعمال بأقوى العبارات الممكنة لأنها تشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية التي تحكم وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
	وذكَّرت البعثة أيضاً حكومة السودان والسكان المحليين بالتزامهم بحماية أفراد اليوناميد وممتلكاتهم وفقًا لاتفاقية وضع القوات. وقالت اليوناميد إنها ملتزمة بحماية موظفيها وأصولها كما هو مطلوب بموجب الفصل السابع، بما في ذلك من خلال استخدام القوة.
	لا يزال عدم استتباب الأمن الغذائي مستمراً على الرغم من الحصاد الجيد بسبب التأثر بالمخاطر الاقتصادية – وفقاً لتقدير إمدادات المحاصيل والأغذية
	على الرغم من الحصاد الجيد لموسم 2018/2019، لا يزال هناك ارتفاع في مستوى عدم استتباب الأمن الغذائي بسبب التأثر بالمخاطر الاقتصادية، وفقاً لتقرير التقييم الشامل للأمن الغذائي 2018 الذي أصدره برنامج الغذاء العالمي مؤخراً بالتعاون مع وزارات الزراعة بالولايات. وقد أجري تقدير لإمدادات المحاصيل والأغذية للمدة من نوفمبر 2018 إلى فبراير 2019 على خلفية اســـــــــــتمرار عدم الاســـتقرار الاقتصـــــادي. حـــيث أجـــريت 29,088 مقابلة منزلية في 143 محلية في 13 ولاية.
	ولا يزال التأثر بالمخاطر الاقتصادية - عدم القدرة على شراء الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار - أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم استتباب الأمن الغذائي للأسر، حيث تعاني 77 في المائة من الأسر من التأثر بالمخاطر الاقتصادية. ومن المتوقع أن يظل عدم استتباب الأمن الغذائي مرتفعاً على الأقل حتى شهر سبتمبر، وهو نهاية موسم الجفاف. وبالإضافة إلى ذلك، لا تتبع 25 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع نظاماً غذائياً مناسباً، حيث لا تتناول 20 في المائة منها الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" و30 في المائة لا تتناول الحديد الهيمي (الحديد الذي يأتي من البروتينات الحيوانية) مما يعرضها للمخاطر من نقص المغذيات الدقيقة. وإجمالا، فإن 41 في المائة من الأسر التي ترأسها نساء تعاني من عدم استتباب الأمن الغذائي مقابل 29 في المائة من الأسر التي يرأسها رجال.
	وفي 13 ولاية شملها الاستطلاع، وجد أن 31 في المائة من الأسر تعاني من عدم استتباب الأمن الغذائي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تعرضها للمخاطر الاقتصادية. وتبين أن أكثر من نصف الأسر قد أنفقت ما لا يقل عن 75 في المائة من إنفاقها على الغذاء ولا يمكنها إنشاء أصول للوسائل العيش أو الاستثمار فيها. تضاعف متوسط إنفاق الأسرة الشهري منذ عام 2017 مما أجبر 30 في المائة من الأسر على إنفاق المدخرات. وبالإضافة إلى ذلك، اضطر أكثر من ثلث الأسر إلى تبني استراتيجيات المواجهة للحفاظ على الحد الأدنى من مستويات استهلاك الأغذية. وهكذا تضطر 54 في المائة من الأسر إلى اللجوء إلى استراتيجيات مواجهة قائمة على وسائل العيش، مما يؤدى إلى نفاد أصولهم المعيشية.
	حوالي 58 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً يفتقرون إلى التنوع في وجباتهم الغذائية، و77 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهراً لم يتناولوا وجبات كافية. وبشكل عام، لم يستوف سوى تسعة في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهراً الحد الأدنى المقبول لمعايير النظام الغذائي.
	بلغت أسعار الدخن والذرة الرفيعة مستويات قياسية أو شبه قياسية في أبريل
	وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع محلياً في معظم الأسواق في السودان في أبريل، وفقاً لآخر نشرة لرصد وتحليل أسعار الأغذية لمنظمة الأغذية والزراعة. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت أسعار حبوب القمح بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة في العديد من الأسواق، بما في ذلك الخرطوم، بعد الحصاد الأخير. وبشكل عام، كانت أسعار الحبوب عند مستويات قياسية أو شبه قياسية في شهر مارس على الرغم من محصول 2018 الأعلى من المتوسط، والذي يقدر بنحو 8.2 مليون طن، بزيادة 57 في المائة عن عام 2017 و47 في المائة أعلى من متوسط السنوات الخمس السابقة.
	إن ارتفاع المستوى الاستثنائي للأسعار هو نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة العملة المحلية، والتي لا تزال تفقد قيمتها في السوق الموازية، ولنقص الوقود وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مما أدى إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل. وعلى الرغم من الإنتاج الجيد في العام الماضي، إلا أن توفرها في الأسواق منخفض، حيث أُفِيد بأن التجار يخزنون منتجاتهم الزراعية، مما يعتبر شكلاً أكثر موثوقية من الاحتفاظ بالمدخرات مقارنة بضعف العملة. وقد وضعت حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة منذ مارس المزيد من الضغوط التضخمية على الأسعار.
	ويقدر تقرير بعثة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية الصادر في مارس أن عرض السودان / الطلب على الحبوب لعام 2019 هو على النحو التالي:
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