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أبرز األحداث 
تجاوزت المال�يا � عام 2019 عتبة الوباء بما يمثل 12.4 � المائة

من جميع األمراض التي شملها االستقصاء من شركاء الصحة

هناك احتياجات إنسانية عالية � واليات شرق السودان خاصة �
مجاالت التغذية والصحة والحماية

أوردت التقا�ير حتى 11 ديسمبر2019: الكوليرا (344 حالة)،
والضنك (3,974 حالة)، والوادي المتصدع (368 حالة)،

والشيكونغونيا (238 حالة)

شاهد أحدث عرض توضيحي عمن يفعل ماذا � والية كسال

Severity of needs in Sudan in 2020

(١٢ 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 
في عام 2019، تخطت المالريا عتبة الوباء في السودان

� 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 �

(١٢ ديسمبر ٢٠١٩)
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Number of reported malaria cases in Darfur region
of Sudan

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.

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.

(١٢ ديسمبر ٢٠١٩)

https://unocha.exposure.co/kassala-sudan-life-with-hard-choices
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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

صور 
يفعل ماذا في والية كسال (نوفمبر 2019)

(١٢ ديسمبر ٢٠١٩)
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PDF أنقر هنا للحصول على نسخة بتنسيق

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)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_Kassala_Programme_Physical_Presence_3Ws_November%202019.pdf
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breakdown of disease outbreaks in Sudan as of 2019
11 December 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. ).

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.

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTM%20Sudan%20Registration%20Report%20Q1%202019.pdf
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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

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)

People in need by location in Sudan 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.

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

(٥ ديسمبر ٢٠١٩)

https://twitter.com/UNOCHA_Sudan
https://www.facebook.com/UNOCHASudan/
https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan
https://www.un.org/ar/sections/about-website/copyright/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-website/privacy-notice/
https://reports.unocha.org/ar/about/
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

