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أوتشا     

 في والیة جنوب دارفور (بعثة الیونامید)تبنیان مأوى  إمرأتان نازحتان

 في ھذا العدد                                  
 

 1ص. حمى الضنك في السودان 

 2ص. حالة  3,438حاالت اإلصابة بالحصبة تصل إلى 

 3ص. متد إلى أوائل  شھر نوفمبر سیموسم الجفاف 

 4ص. تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي في والیة النیل األزرق 

  التطورات أبرز   
  227اإلبالغ عن جرىنوفمبر،  4 تاریخحتى  •

في الشدیدة حمى الضنك ب إشتباه باإلصابةحالة 
  .دارفور

، جرى اإلبالغ عن نوفمبر 1 حتى تاریخ •
باإلضافة إلى الحصبة، ب حالة إصابة 3,438
 .حالة وفاة في السودان  71 تسجیل

 من 4,190 ھناك وسط جبل مرة،منطقة في  •
 نجوتاحیوھم دیارعادوا إلى  قدالنازحین 

 .مساعدات إنسانیة
فإنھ نظرًا  ،وفقا لشبكة االنذار المبكر بالمجاعة •

تأخر موسم كذلك االمطار وھطول تأخر بدء ل
إلى مطلع شھر  دبیستمر موسم الجسالحصاد، 

 .نوفمبر
في والیة النیل األزرق، ازداد عدد األشخاص  •

انعدام األمن الغذائي حالة الذین یعانون من 
 .نتیجة لزیادة أسعار المواد الغذائیة األساسیة

 

 أرقام

 ملیون 3,1
 

 ملیون 2,5
 
 
 

223,000 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان
 

 النازحون في دارفور
 ) 2014دیسمبر (حتى  
 

 ) 2015(في 
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

197,635          
 

 جنوب دولة من الالجئون
منذ   السودان في السودان

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

 لشئون الالجئین)

من الالجئون في السودان  168,694
(مفوضیة  جنسیات أخرى

األمم المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
57 % 

 المطلوبالمتوفر من التمویل 
 

    
     

 )2015نوفمبر  4دان (حتى تاریخ حاالت اإلصابة بحمى الضنك الشدیدة في السو
 المصدر: وزارة الصحة

 

 
حتى نھایة  ،حمى الضنكبالشدیدة  باإلصابة اشتباهحالة   227عناإلبالغ 

 شھر أغسطس
 

 إشتباه باإلصابةحالة  227 عننوفمبر،  4 -أغسطس  29بین فقد جرى اإلبالغ في المدة  ووفقا لوزارة الصحة 
حالة  27 باإلضافة لإلبالغ عنفي والیات دارفور، حالة وفاة  110 اإلبالغ عن ، بما في ذلكالشدیدة بحمى الضنك 

أكبر عدد من وكان  فقط. نوفمبر 4أكتوبر و  30بین  في المدة ،نھا ست وفیاتبتلك الحمى نتجت عجدیدة إصابة 
شمال و،  )حالة(46 دارفور  والیة وسط) تلیھا حالة 135غرب دارفور ( والیة فيقد سجلت الحاالت المبلغ عنھا 

وتشیر السجالت إلى أن  حالة واحدة).جنوب دارفور (، ثم والیة ) تحاال 9شرق دارفور (و )،حالة 37دارفور (
 .بمرض المالریامصابون أیضا كانوا العدید من المرضى الذین ثبتت إصابتھم بحمى الضنك الشدید 

 
 ،سالوك ،البحر األحمرفي والیات  بما في ذلك  ،حمى الضنك مرض متوطن في العدید من والیات السودانتعتبرو

. غیر حمى الضنكاإلصابة باإلبالغ عن حاالت متفرقة من  جرى، 2012في عام ف  .والقضارف، وجنوب كردفان
كذلك حالة)، و 1092البحر األحمر (والیة في ،  حیث  سجلت 2014للمرض في عام واسع النطاق حدث تفشي  أنھ

)، وجنوب كردفان حالة 24( غرب دارفورو)، حالة 48جنوب دارفور (و،  )حالة  (132شمال دارفور في والیات 
 .)حالة 57(وكسال، )حالة 59(
 

 حمى الضنك في جھود االستجابة للتصدي ل ملیون دوالر أمریكي 1.9بمبلغ عجز 
 

جنیھ سوداني  ملیون 3.45للوالیات المتأثرة بالمرض، مبلغ من أجل تمویل أنشطة االستجابة قدمت حكومة السودان 
 محكمة  خطة استجابة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة وقد أعدت وزارة. )دوالر امریكي 557,000(حوالي 

ت والتحالیل المخبریة، ومكافحة النواقل، وإدارة الحاال ،تغطي جمیع جوانب مراقبة األمراضللتصدي للوباء، 
 ،وقد بدأت جمیع أنشطة االستجابة األولیة، ولكن من أجل تنفیذ استجابة شاملة . المجتمعحشد جھود و المصابة،

 ملیون دوالر امریكي. 1.94تقدر بملبغ  إضافیة مالیة موارد ل، ھناك حاجة مالیة المرض واءوخطة الحت
 

 طرق إنتقال المرضالوقایة من حمى الضنك، واألعراض و
 

والمجتمعات المحلیة للقیام بكل ما في وسعھا لمنع انتشار حمى الضنك بما في  ،تشجع منظمة الصحة العالمیة األسر
في وتدمیر مواقع تكاثر الیرقات في  ،البعوض البالغ بالرش في األماكن المغلقة، والبحث عن القضاء علىذلك 

، وارتداء المالبس واستخدام الناموسیاتوضع البیض، من تغطیة حاویات المیاه لمنع البعوض وكذلك ، المنازل
 .الواقیة واستخدام طارد البعوض

 
  
 

 عدد الحاالت 
 عدد الوفیات 
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ال تظھر علیھم  حمى الضنك بفیروس األشخاص المصابین المائة منفي  75منظمة الصحة العالمیة، فإن فقا لوو
، )الصداع وبعض اآلالموالتقیؤ، والغثیان ، مثل (الحمى و یظھرون أعراض خفیفة المائةفي  20المرض، و  أعراض
 حمى نزفیة ھي الشدیدة حمى الضنكو  ك.اإلصابة الشدیدة بحمى الضن فقط تظھرعلیھم أعراض المائة في  5وحوالي

 لدى عادة، الذي یحدث وصعوبة في التنفسالقيء المستمر، والنزیف وآالم البطن، و باإلصابة بالحمى، تتمیز
المصاب ویشتد تأثیرالمرض على  بواسطة البعوض حمى الضنك وتنتقل .بالمرض إصابتھم الذین سبق المرضى

 ویعتبرالبشر عملیة اللسع. بعد  یوم 14-3بحوالي  االعراض البالغین الذین تظھر علیھمواألطفال الصغار و الرضع
للبعوض غیر  الفیروسنقل مصدر  یصبحون بذلكو، الفیروس موضع تكاثرالرئیسیة و وسیلة النقل مھ المصابون

من  حاویات فيما یتكاثر الحضریة وغالبا  في المناطق المصاب. فالبعوض الناقل للمرض یعیش بصورة أساسیة
 أوقاتوفي  الصباح الباكر عند ذورة في اللسع فترة مع تتغذي نھارًا،، فھي البعوضغیرھا من خالفا لو ن.صنع اإلنسا

 .قبل حلول الظالم الغروب
 
 

حالة  71بما في ذلك حالة  3,438الحصبة تصل إلى اإلصابة بحاالت 
 وفاة

 
 3,438نوفمبر  1 ، حتى تاریخفي السودان فقد بلغ عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بالحصبةووفقا لوزارة الصحة، 

الغالبیة العظمى من حاالت وتعتبر .18 میع والیات البالد الجمحلیة في  72 فيحالة وفاة  71 تسجیل ، معحالة
أكبر عدد من الحاالت المبلغ عنھا في ویوجد  .)في المائة 73عاما ( 15الحصبة ھي بین األطفال دون سن اإلصابة ب

 . ) 539ثم والیة كسال (من )، و573تلیھا والیة البحر األحمر ( ،)667والیة غرب دارفور (
 

الوالیة التي سجل بھا معظم  أما .والیة النیل األزرق فيحالة)  13( حاالت اإلصابة بالمرضمن عدد  أدنىجل ُسوقد 
البحر و)، حالة 14) تلیھا والیة شرق دارفور (حالة 23شمال دارفور (ي والیة حاالت الوفاة جراء المرض، ف

 (3 )، ووسط دارفور تحاال 4نھر النیل (و)، تحاال 5وكسال ( ،)تحاال 9( غرب دارفورو)، تحاال 10األحمر (
 حالة واحدة). ( الخرطوموالیة )، والتینحوجنوب دارفور ( )،حاالت

 
ملیون طفل  4.4الحصبة تستھدف حوالي حملة التطعیم ضد لقیام بلتمویال  الصندوق اإلنساني المشترك خصصوقد 

ملیون  2.7لتطعیم  دوالر أمریكيمالیین  3مبلغ لوكذلك ھناك حاجة  . عاما 15بین ستة أشھر و أعمارھم تتراوح 
 15جمیع األطفال دون سن  سیكون، ھذهالتطعیم حمالت  و الشمالیة. وعندما تكتمل ،والیتي الجزیرةفي إضافي طفل 

ضد الحصبة جرعتین العادي التطعیم  تطلب. ویجرعة واحدة من لقاح الحصبةقد تلقوا على األقل عاما في السودان 
  .لمناعةتعزیز ال
 
 حملة متابعة للحملة، إلجراء 2016في الربع األول من عام  ،یراءمالحصبة والحالقضاء على مبادرة منظمة  تخططو

تلقى الجرعة الثانیة من لقاح  الخامسة قدللتأكد من أن كل طفل دون سن  ،ةمساخالألطفال دون سن لتحصین االوطنیة 
بھدف الحد من أعداد الناس  ،في المائة  95الى نسبة  85 نسبةالمناعة من بناء رفع عملیة سیمكن من وھذا  .الحصبة

 .بالمرض إلصابةالمعرضین لخطرا

من  3,438جرى اإلبالغ عن 
 ، معاإلصابة بالحصبة حاالت
حیث  ،حالة وفاة  71 تسجیل
غالبیة الحاالت بین تنتشر

 عاما  15األطفال دون سن 

 

) 2015نوفمبر 1حاالت اإلصابة بالحصبة في السودان حتى تاریخ (  
 المصدر: وزارة الصحة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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من النازحین الذین  4,190ھناك نحو  وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني،
بحاجة إلى عادوا إلى دیارھم األصلیة في محلیة وسط جبل مرة 

 المساعدات
 

من النازحین الذین عادوا  4,190التابعة لوالیة وسط دارفور، ھناك نحو  ووفقا لمفوضیة العون اإلنساني الحكومیة
وقد ورد أن ھؤالء الناس قد عادوا  إنسانیة.إلى مناطقھم األصلیة في محلیة وسط جبل مرة ھم بحاجة إلى مساعدات 

وبوري، حیث  وكورو من بلدات قولو، وجلدو، إلى مناطقھم األصلیة في قري تیرو، وكوني، وبرندي، ودا رالسالم،
التمسوا الملجأ ھناك. ھذا، ووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني، فقد عاد ھؤالء األھالي، بسبب تحسن األوضاع األمنیة في 

سكنھم خالل الشھرین الماضیین. وقد كان العائدون قد فروا من منازلھم في فبرایر ومارس من ھذا العام، بعد مناطق 
  فصیل عبد الواحد. –بین القوات الحكومیة وحركة تحریر السودان  ھناك القتال الذي اندلع

 
  ى إعادة بناء حیاتھم من جدید.ووفقا لمفوض المحلیة، فقد أحرقت جمیع ھذه القرى أثناء القتال، ویحتاج العائدون إل

  .أیضًا، ھناك حاجة لمآوي الطوارئ، والغذاء، والمیاه، المساعدات الزراعیة، فضال عن الخدمات الصحیة والتعلیمیة
لى عرتتي كلم) وفي ِن 30 (یبعد حوالي جدیر بالذكر، أن أقرب مركز یوفر الرعایة الصحیة األولیة ھو في مدینة جلدو

عن العمل منذ شھر ینایر من ھذا العام بعد نھبھا. ومنذ ذلك توقفت قد مستشفى قولو  نتاكو .مكل 53بعد حوالي 
بطلب  وقد تقدمت منظمات اإلغاثة ى.ت في المستشفالحین، لم تتمكن الحكومة من نشر الكادر الطبي أو تجدید المعدا

 .بعثة مشتركة بین الوكاالت لھذه القرى لتسھیل تسییر المحلیةمعتمد ویة العون اإلنساني الحكومیة، لمفوض
 

إلى مطلع شھر  بدسیستمر موسم الجالمبكر بالمجاعة: شبكة نظم اإلنذار
 نوفمبر

 
 عام أكتوبر في شھر الصادر أوضاع األمن الغذائيتوقعات بالمجاعة، حول المبكر  اإلنذار شبكة نظم تقریروفقا ل

أنحاء السودان، سیستمر من الحصاد في أماكن كثیرة  موسم وتأخر االمطارھطول بدء  تأخرل فإنھ نظرًا، 2015
لذا، فمن  أوائل شھر أكتوبر. ر أوسبتمبشھر ، بدال من أن ینتھي في أواخر حتى مطلع شھر نوفمبرموسم الجفاف 

انعدام األمن الغذائي خالل معدالت النزاعات زیادة في برین أثواألشخاص المت ،األسر الفقیرةالمرجح أن تواجھ 
 .ھذا العام الموسم األعجف

 
من أو  محاصیلھم،مواد غذائیة من حصاد  سیكون لدى األسر، شھر نوفمبرموسم الحصاد في أواخر  عندما یبدأف

 ھممحاصیل بیعمن العمالة الزراعیة أو  الذي تحصلوا علیھ منالدخل من ھا من السوق ائشرب قامواالمواد الغذائیة التي 
قلة الدخل مدة موسم الحصاد أقصر من المعتاد، األمر الذي سیؤدي إلى  ھ من المتوقع  ان تكونومع ذلك، فإن  .النقدیة

 .المحاصیل النقدیةبیع الدخل من  من الحصول علىنتاجیة االانخفاض  من ثم ستقلل عملیةالعمالة الزراعیة، و من
فیھ تكون  الوقت الذيفي و

درة على تلبیة قامعظم األسر
الغذائیة خالل موسم  ااحتیاجاتھ
ارتفاع أسعار  ، إال أنالحصاد

قدرة قلص من یسالمواد الغذائیة 
على العدید من األسر الفقیرة 

االحتیاجات  مقابلة جمیع
األساسیة من المواد غیر 

الحاجة نظرا الستمرار  ،الغذائیة
من والتي إلى شراء الغذاء 

طوال  تواصلالمرجح أن ت
 .فترة المتبقیة من السنةال

ھذه األسر على األقل وستواجھ 
) 2المرحلة المستوى الحرج (

مستویات انعدام األمن  من
 .مارسشھر الغذائي حتى 

 
المناطق  ن فيونازحأما ال

والیات في  النزاعبرة تاثالم
 ،والنیل األزرق ،كردفان جنوب

النازحین  من 4,190یحتاج 
الذین عادوا إلى مناطقھم األصلیة 

إلى  مرةوسط جبل محلیة في 
 .مساعدات إنسانیة

 
 
 
 

 
 

 

 )  2015نتائج أوضاع األمن الغذائي (أكتوبر حتي دیسمبر 
 المصدر: شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة

لتصنیف المتكامل لمراحل األمن ا
النسخة الثانیة: أوضاع  الغذائي

 األمن الغذائي الحادة:
 الحد األدني او الطبیعي �
 المستوى الحرج (المرحلة الثانیة) �
 مستوى األزمة (المرحلة الثالثة) �

 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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مستوى المناطق  العدید من ، حیث ستواجھانعدام األمن الغذائي في البقاء في حالة ایستمرومن المرجح أن ف ،ودارفور
 من لشراء المواد الغذائیة ھؤالء الناس یحتاجوعادًة ما  .انعدام األمن الغذائي مستویات) من  3 المرحلة( زمةاأل

الید  حركة على القیود المفروضةجدیر بالذكر، أن  .كسب الدخل فرص منفقط قلیل ال ال یتوفر إال، ولكن األسواق
وحتى في  . الحصول على المساعدات اإلنسانیةكذلك من و، لزراعةل ى األراضيالصول وفرص المن  تحد، العاملة
لن ، وللزراعة، فلن تحظى إال بحصاد أقل من المتوسط ألراضيللوصول لإمكانیة  األسر التي لدیھا العدید منحالة 

 دارفور النازحین في عدد كبیر من ھناك كونسیومن محصول. تتمكن بالتالي من حصاد أو تخزین ما حصدتة 
األمن انعدام  مستویاتمن   2 ) المرحلة( و بالتالي البقاء في المستوى الحرج احتیاجاتھم الغذائیة على تلبیة ینقادر

 .اإلنسانیة المساعداتفي حالة توفرفقط ولكن  ،الغذائي
 

من أوضاع ارتفاع أسعار المواد الغذائیة في والیة النیل األزرق زاد 
 ةوالیانعدام األمن الغذائي في ال

 
لشھر أكتوبر  التابعة لوالیة النیل األزرقالفنیة السودانیة لألمن الغذائي ووفقا للتحدیث الشھري الذي تصدره األمانة 

یعانون من حالة انعدام األمن الغذائي في الوالیة نتیجة فقد ارتفع عدد الذین  والتغذیة،حول أوضاع األمن الغذائي 
قد فرضت الحكومة قیودا على استغالل منتجات الغابات مثل الخشب الذي   ة.سیة أسعار المواد الغذائیة األسالزیاد

ومن المرجح أن تؤدي ھذه العوامل، جنبا   .الفقیرة للدخل بالنسبة لألسر بدیًال ًایحول إلى فحم، والذي یعتبر مصدر
في الوالیة، خاصًة بین إلى جنب مع موسم الجفاف الطویل، إلى مزید من التدھور في أوضاع األمن الغذائي للسكان 

 .النازحین الذین ال یستطیعون الحصول على المساعدات اإلنسانیة
 

في في المدة من شھر مایو إلى یولیو وأعلى من المتوسط وقد كان معدل سقوط األمطار في الوالیة أقل من المتوسط 
تمبر إلى تحسن أداء األمطار ھذا، وقد أدت زیادة معدالت سقوط األمطار في شھري أغسطس وسب .أغسطس شھر

ھذا الموسم، ومع ذلك، فإن معدل سقوط األمطار ھذا العام ال یزال أقل من معدل نفس الفترة من العام الماضي مما قد 
 .المحاصیلفي إنتاج یؤدي إلى انخفاض 

 
طن  897بتوزیع حوالي  في شھر مایووقد استأنف برنامج الغذاء العالمي التوزیع العام لألغذیة في أكتوبر، وقام 

ألھالي الذین نزحوا من محلیة لشخص في محلیتي الدمازین والروصیرص  26,000من المواد الغذائیة لنحو  متري
ونتیجة لذلك، أشارت مفوضیة العون اإلنساني في والیة النیل األزرق إلى استقرار أوضاع األمن الغذائي بالنسبة  .باو

 .للنازحین في الوالیة في شھر اكتوبر
 

 في جمیع أنحاء الوالیة ألوضاع الصحیة العامة ا طفیف في تدھور
 

في جمیع أنحاء الوالیة خالل شھري سبتمبر األوضاع الصحیة العامة  طفیف في تدھورناك ھووفقا لوزارة الصحة 
سبتمبر مقارنة مع  شھر في المائة في 38.8مرضي المالریا  للمستشفیات بنسبة سبة إدخال وأكتوبر. وقد زادت ن

أساسا إلى زیادة األمطار التي أدت بدورھا إلى خلق بیئة مواتیة لتوالد أسراب  عودینسبة شھرأغسطس، مما قد 
السل  األمراض الوبائیة األخرى مثلفي اإلصابة بزیادات طفیفة البعوض. ووفقا لوزارة الصحة، فقد ظھرت 

 واإلسھال والتیفوئید.
 

. وسجلت مراكز تحقیق االستقرار وبرامج العالج في أیضًا أظھرت أوضاع التغذیة في الوالیة تحسنا ملحوظًا
في معدالت تنویم المرضى المصابین بسوء التغذیة الحاد في المدة من  ًاالعیادات الخارجیة في الوالیة انخفاض

ن للتغذیة تدیرھما منظمة إنقاذ الطفولة السویدیة بالشراكة دیتاح مركزین جدیسبتمبر. ویرجع ذلك إلى افت -أغسطس
لھاتف لصحیة لخدمات المع منظمة أصدقاء السالم والتنمیة الوطنیة في محلیتي الكرمك وباو وكذلك لالنتشار الواسع ل

 . في تحسین أوضاع التغذیة في الوالیة النقال واللتان أسھمتا على حٍد سواء
 
 
 
 
  

 إلى سوف یستمر موسم الجفاف
دال من أن ، بشھر نوفمبرأواخر 

 أوائل ینتھي في أواخر سبتمبر أو
أكتوبر، وذلك بسبب تأخر  شھر

 موسم الحصاد
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