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أبرز األحداث 
ال يزال الوضع متقلًبا � أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان مع

تصاعد أعمال العنف منذ أكتوبر.

يدعم صندوق السودان اإلنسا� مواجهة الفجوات � أنشطة
الصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية � أبو

جبيهة بوالية جنوب كردفان.

صدرت خطة االستجابة اإلنسانية � السودان لعام 2022.

تبرع االتحاد األورو� بمبلغ 10 ماليين يورو لبرنامج الغذاء العالمي
حيث تواجه الوكالة نقًصا � التمويل قدره 358 مليون دوالر لألشهر

الستة المقبلة.

يُجبر األطفال على العمل لساعات طويلة مع استمرار تفاقم األزمة
االقتصادية واإلنسانية وفًقا لما أوردته منظمة إنقاذ الطفولة.

(٢٧ ديسمبر ٢٠٢١)

األرقام الرئيسية

نسمة يعانون من عدم
األمن الغذا� الحاد

األشخاص المستهدفون
بالمساعدات (2021)

األشخاص النازحونالالجئون

عدد األشخاص المصابين
بفيروس كورونا المستجد

حالة وفاة متعلقة بفيروس
كورونا المستجد

الالجئون اإلثيوبيون �
الشرق والنيل األزرق

أشخاص تلقوا المساعدات،
يناير-سبتمبر 2021
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لألتصال بنا
باوال ايمرسون

رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية بالسودان

  emersonp@un.org
 

صَو� كارلسون
رئيس قسم االتصال

  karlsson2@un.org
 

جيمس ستيل
رئيس قسم إدارة المعلومات

  steel@un.org
 

عالمبيك تاشتانكلوف
رئيس قسم إعداد التقا�ير
  tashtankulov@un.org

 

(٢٧ ديسمبر ٢٠٢١)االستجابة للطوارئ 
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لمحة عامة على الوضع في دارفور وكردفان

أبرز التطورات

ال يزال الوضع � أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان متقلًبا مع �يادة العنف
وحاالت النزاع المحلي بين البدو الرحل والمزارعين منذ أكتوبر.

ال يزال آالف األشخاص نازحين � دارفور وكردفان ويحتاجون إ� مساعدات
إنسانية.

يعمل الشركاء � المجال اإلنسا� على إجراء تقييمات إنسانية وتقديم استجابة � الوقت المناسب بمجرد أن يسمح الوضع األمني بذلك.

أث�ر الوجود اإلنسا� المحدود والموارد المحدودة على إيصال المساعدات اإلنسانية � محلية ياسين بوالية شرق دارفور.

تعرضت 1,572 مزرعة على طول مسارات االرتحال للتدمير � والية شرق دارفور � خضم النزاع بين المزارعين والرعاة.

دعم صندوق السودان اإلنسا� تمويل تغطية الفجوات � أنشطة الصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية � أبو جبيهة
بوالية جنوب كردفان.

لمحة عامة على الوضع

ازداد النزاع المحلي بين البدو الرحل والمزارعين منذ أكتوبر 2021. حيث تؤدي هذه الصراعات والنزاعات إ� تفاقم النزاع بين المجتمعات المحلية حول
إتاحة الوصول إ� الموارد الطبيعية واستخدامها. وقد أدى العنف إ� نزوح آالف األشخاص وتعرض األشخاص النازحين للنزوح مرة أخرى.

وتقوم المنظمات اإلنسانية بجمع المعلومات المتاحة الستيعاب عدد األشخاص النازحين والمحتاجين إ� المساعدات اإلنسانية. حيث يؤثر عدم استتباب
األمن � بعض المناطق المتضررة ومحدودية قدرة الشركاء على األرض على هذه الجهود.

دارفور

أفادت التقا�ير بوقوع حوادث نزاع محلية � واليات وسط وشرق وشمال وجنوب وغرب دارفور خالل األسابيع القليلة الماضية. وتشمل االحتياجات ذات
األولوية للنازحين الحماية والمآوي والمواد غير الغذائية والمساعدات الغذائية. ولم يحصل معظم المتأث�ين بعد على الدعم إما بسبب استمرار عدم

استتباب األمن أو بسبب الوجود اإلنسا� المحدود والموارد المحدودة � بعض أجزاء اإلقليم.

والية وسط دارفور

نزاع محلي � محلية أزوم

لم يتمكن األشخاص الذين دمرت منازلهم � ق�ية أم شاليا (حوا� 15 كم جنوب محلية أزوم) � وقت سابق من هذا الشهر من العودة إ� منازلهم ألن
الوضع األمني ال يزال غير واضح فهناك إطالق نار عشوا� � الليل؛ وتدمير للمزارع ومخاوف من الهجوم والسرقات.

تصاعد التوترات � معسكر الحميدية للنازحين

هاجم مسلحون مجهولون اجتماًعا � معسكر الحميدية للنازحين � 18 ديسمبر حيث كان شيخ المعسكر (الزعيم التقليدي) وف�يق من مكتب الوا�
السابق (المحافظ) يناقشون تمثيل النازحين. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات. وهدأ الوضع لكن لم يتم حل مسألة من يمثل النازحين.

�يثما يتم تقييم االحتياجات � محلية بندسي بسبب المخاوف األمنية: � أعقاب النزاع الذي وقع � 10 ديسمبر � محلية بندسي كان الشركاء �
المجال اإلنسا� يخططون إلجراء تقييم لالحتياجات � 10 قرى متضررة من النزاع.

ومع ذلك فقد تأخر التقييم المخطط بسبب المخاوف األمنية. ويقوم الشركاء بمراقبة الوضع وبمجرد أن يسمح الوضع األمني سيجرى تقييم لالحتياجات.
وتشير التقديرات إ� أن 11,000 شخص هاجروا إ� وادي صالح ومدينة بندسي وبعضهم عبروا الحدود إ� تشاد.

والية شرق دارفور
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نقص المساعدات االنسانية � لبدو وياسين بمحلية ياسين

كشفت بعثات المراقبة األخيرة إ� محلية ياسين أن المدينة تفتقر إ� الخدمات األساسية مع وجود حاجة ماسة لخدمات الصحة والمياه والمرافق
الصحية والتغذية والحماية. وباإلضافة إ� ذلك أثر الوجود اإلنسا� والموارد المحدودة على إيصال المساعدات اإلنسانية � المنطقة.

والية شمال دارفور

استمرار عدم استتباب األمن � المناطق المحيطة بمعسكر زمزم للنازحين

� 18 ديسمبر انتقلت القوات المشتركة التي جرى نشرها � معسكر زمزم للنازحين لتوفير الحماية واألمن إ� مدينة الفاشر حيث يسود الهدوء الوضع
حالًيا � المعسكر. ومع ذلك ال يشعر النازحون باألمان للوصول إ� المزارع أو جمع الطعام والعلف خارج المعسكر بسبب وجود البدو الرحل المسلحين

على الدراجات النا�ية والجمال � المنطقة. و� 19 ديسمبر ورد أن مجموعة من الرعاة سرقوا الماعز من ق�ية ِدبانِرا (على بعد 6 كيلومترات شمال غرب
معسكر زمزم للنازحين) ومن ق�ية أبو ز�يقة (15 كيلومترًا جنوب معسكر زمزم للنازحين). وتصاعدت التوترات بين البدو والنازحين � معسكر زمزم � 6
ديسمبر عندما هوجمت مجموعة من الرعاة � ق�ية الهشابة (على بعد حوا� 20 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الفاشر) من قبل مجموعة مسلحة غير

معروفة مما أسفر عن مقتل أ�بعة أشخاص وإصابة ثالثة آخ�ين.

والية جنوب دارفور

أكثر من 3,100 نازح يعودون إ� ديارهم � منطقة مناوشي بمحلية مرشنق

� 12 ديسمبر أفادت مفوضية العون اإلنسا� � والية جنوب دارفور أن 3,134 شخًصا (656 أسرة) كانوا قد نزحوا من عمار جديد والقرى المجاورة إ�
معسكر مناوشي للنازحين قد عادوا إ� منازلهم. ولقد فروا من منازلهم بعد أن هاجم الرعاة المسلحون الق�ية � أوائل ديسمبر مما أسفر عن مقتل ثالثة

مزارعين. وقد جاء الهجوم بعد مقتل أحد رعاة الماشية على يد مزارعين � مدينة مناوشي الشمالية أواخر نوفمبر.

النزوح المؤقت من محلية بِليل إ� معسكر ُعطاش للنازحين

� 7 ديسمبر أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن النزوح المؤقت ألكثر من 250 شخًصا (50 عائلة) إ� معسكر عطاش للنازحين بسبب النزاع بين
المزارعين والبدو � ق�ية موي � محلية بِليل تشير التقا�ير إ� أن ثالثة مزارعين أصيبوا بجروح ونهبت 14 من حميرهم وممتلكاتهم الشخصية ودمرت
عدة مزارع. ووفًقا لمفوضية العون اإلنسا� فقد جرى اآلن حل هذا النزاع وسيعود النازحون الذين نزحوا مؤقتا � معسكر عطاش إ� مناطقهم األصلية.

والية غرب دارفور

نزح حوا� 5,000 شخص بسبب القتال � محلية كِرِنِك

� أعقاب الهجمات التي وقعت بين 9 و 11 ديسمبر � قرى الجروف وُمكو وكِركِر � األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من محلية كرِنِك نزح حوا�
5,000 شخص من 20 ق�ية. وبحسب بعض قادة المجتمع من ق�ية الجروف بدأ النازحون بالعودة إ� قراهم. ويشعر النازحون بالقلق إزاء وجود وتشكيل

قوات الحماية � مدينة كِرِنِك حيث ورد أن بعض القوات متحالفة مع الجناة.

و� 14 ديسمبر قام ف�يق من مفوضية العون اإلنسا� االتحادية والوالئية ب�يارة مدينة كِرِنِك. ووفقا لمسؤو� مفوضية العون اإلنسا� يحتاج النازحون
والمتأثرون إ� الغذاء والمآوي والماء والمواد غير الغذائية. إذ يعيش النازحون � العراء دون مآوي وبطانيات لحمايتهم من الطقس البارد وفقدوا

ممتلكاتهم بسبب نهب منازلهم وحرقها. ويجري التخطيط إلجراء تقييم مشترك بين الوكاالت للتحقق من عدد األشخاص المتأث�ين وتقييم احتياجاتهم.

ال يزال الوضع � جبل مون كما هو على الرغم من االتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قادة المجتمع

� 13 ديسمبر سافر قادة المجتمع من المسي�ية الجبل والقبائل الع�بية الذين وقعوا مؤخرًا اتفاقية لوقف األعمال العدائية � الجنينة إ� محلية جبل
مون إليصال رسائل السالم. وال يزال الوضع � جبل مون متوتراً ويتعذر التنبؤ به مع عدم وجود تقا�ير عن عودة النازحين. وال يزال البدو � جبل مون

غير قاد�ين على الوصول إ� الخدمات � صليعه بسبب عدم استتباب األمن � المنطقة وسيأخذ العاملون � المجال اإلنسا� � المنطقة ذلك � االعتبار
با وجبل مون قد فتحت � األسبوع عندما يستجيبون الحتياجات األشخاص المتأث�ين � جبل مون. وبحسب بعض التقا�ير فإن الط�يق المؤدية إ� س�

الماضي بدفق من الشاحنات والمركبات التجا�ية.



SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١

الصفحة 4 من 13

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٤ مارس ٢٠٢٢ 

ووفرت مبادرة مجتمعية تدعى" قفوا من أجل جبل مون" الغذاء ووزعت المواد غير الغذائية على 500 أسرة متأثرة بالنزاع بين 4 و15 ديسمبر. وتشمل
المبادرة منظمات غير حكومية وطنية ومنظمات مجتمعية ومجموعات نسائية وشبابية وقادة مجتمعيين يمثلون النازحين � الجنينة والمجتمع المضيف.

ال يزال النازحون من كرندينق يخشون العودة إ� المعسكرات

أفادت مفوضية العون اإلنسا� بأن غالبية النازحين الذين عادوا إ� معسكر كرندينق للنازحين خالل الشه�ين الماضيين من مواقع التجمع � مدينة
الجنينة بدأوا � العودة إ� مواقع التجمع بسبب المخاوف من هجمات محتملة � أعقاب الحوادث األمنية � مدينة كِرِنِك. و� أوائل ديسمبر تحققت

المنظمة الدولية للهجرة والمجلس النرويجي لالجئين نيابة عن مجموعة عمل إدارة الموقع من أن حوا� 3,000 شخص (598 أسرة) قد عادوا إ�
معسكرات كرندينق من مواقع التجمع � الجنينة. وأفادت مفوضية العون اإلنسا� بوجود حوا� 1,300 شخص (263 أسرة) حاليا � المعسكر � حين

قال قادة النازحين إن حوا� 3,200 شخص (645 أسرة) عادوا إ� المعسكرات ويجب التحقق منهم.

كردفان الكبرى

نزح آالف األشخاص مؤخرًا بسبب النزاع � والية جنوب كردفان. علًما بأن االحتياجات ذات األولوية للنازحين هي المواد غير الغذائية والغذاء وإتاحة
الوصول إ� الخدمات الصحية والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية. ومعظم المتأث�ين لم يتلقوا بعد المساعدات اإلنسانية إما بسبب النزاع المستمر

أو التقييمات اإلنسانية المعلقة لتحديد االحتياجات بمجرد أن سمح الوضع األمني � محلية أبو جبيهة استأنفت المنظمات اإلنسانية عملها بعد تعليق
األنشطة فيما بين 30 نوفمبر و6 ديسمبر.

والية جنوب كردفان

تدهور الوضع � "دالمي" مما أدى إ� النزوح

� 10 ديسمبر نزح حوا� 2000 شخص من كدبار إ� منطقة دالمي بسبب هجوم على مزارعين من قبيلة النوبة. وزارت مفوضية العون اإلنسا�
والمنظمة الدولية للهجرة دالمي وسجلتا حوا� 1,900 شخص (380 أسرة نازحة) لم يتلقوا بعد المساعدات اإلنسانية. وزارت المنظمة المنطقة � 12

ديسمبر وستقوم بتبادل الم�يد من المعلومات � األسبوع المقبل. ويراقب الشركاء اإلنسانيون الوضع عن كثب وهم على استعداد لالستجابة.

العاملون � المجال اإلنسا� يستأنفون عملياتهم � أبو جبيهة

بعد اندالع النزاع � 30 نوفمبر � محلية أبو جبيهة استأنفت المنظمات اإلنسانية عملياتها بعد أسبوع من تحسن الوضع األمني. � 7 ديسمبر أجرت
مفوضية العون اإلنسا� والهالل األحمر السودا� تقييًما لالحتياجات اإلنسانية � محلية أبو جبيهة. وتشير نتائج التقييم إ� نزوح حوا� 13,600 شخص
من بينهم 4,672 شخًصا (700 أسرة) إ� مناطق رشاد و8,800 شخص (1,615 أسرة) إ� الرحمانية. واالحتياجات األكثر إلحاحًا هي المواد الغذائية وغير

الغذائية.

االستجابة

يجري التخطيط لالستجابة اإلنسانية أو تنفيذها � مواقع معينة. ومع ذلك ال تزال هناك تحديات تتعلق بالسالمة واألمن تعيق الوصول � الوقت
المناسب إ� بعض المواقع. ويعمل الشركاء على إجراء تقييمات االحتياجات المشتركة بين الوكاالت وتقييم وتحديد المخزون وتحديد الفجوات والموارد

المالية المتاحة لتقديم المساعدات � حاالت الطوارئ.

� والية شرق دارفور خصص صندوق السودان اإلنسا� 300,000 دوالر أم�يكي لدعم خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة والتغذية
والحماية التي تستهدف النازحين الجدد والعائدين � ق�ية ما لوي بمحلية ياسين. وهناك حاجة إ� دعم إضا� لمنع الم�يد من التدهور � الوضع اإلنسا�

� المحلية.

وبعد عودة النازحين إ� عمار جديد من معسكر مناوشي للنازحين � والية جنوب دارفور استأنفت منظمة الرؤية العالمية الدولية عملياتها الروتينية �
محلية مرشنق والتي كانت قد توقفت بسبب عدم استتباب األمن. واستؤنف تو�يع المواد الغذائية اعتبارًا من 26 ديسمبر وتتوفر خدمات المياه

والمرافق الصحية والنظافة الصحية حالًيا.



SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١

الصفحة 5 من 13

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٤ مارس ٢٠٢٢ 

وبالنسبة لوالية جنوب كردفان يقوم صندوق السودان اإلنسا� بإعداد التمويل ألنشطة الصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية �
محلية أبو جبيهة. وأجرت المنظمات غير الحكومية الدولية والوزارات التنفيذية تقييمات لالحتياجات � المناطق المتضررة � المحلية � 7 ديسمبر. وعقب

استالم نتائج بعثة التقييم استأنفت المنظمات اإلنسانية عملياتها � محلية أبو جبيهة. وتشير النتائج إ� أن المواد غير الغذائية والغذاء والصحة
ومساعدات المياه والمرافق الصحية والنظافة هي االحتياجات ذات األولوية. وقدم اتحاد التجار � أبو جبيهة وبدعم من الخرطوم 1,500 بطانية فضًال عن

جوال من الذرة الرفيعة لكل أسرة من النازحين � رشاد والرحمانية. وباإلضافة إ� ذلك وزعت 5 ماليين جنيه سودا� (حوا� 11,428 دوالر أم�يكي) على
2,315 أسرة متأثرة. ويقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وشركاؤه بالمتابعة مع الشركاء وسينظر صندوق السودان اإلنسا� � تمويل

الفجوات � الصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

تنسيق 
خطة االستجابة اإلنسانية للسودان للعام 2022

وضعت خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2022 ونشرت. ويرجى االطالع على
التق�ير الكامل على هذا الرابط.

تستمر االحتياجات اإلنسانية � االزدياد � جميع أنحاء السودان حيث يستمر تأثير
الوضع االقتصادي وعدم استتباب األمن الغذا� على ماليين األشخاص. ويقدر أن

حوا� 14.3 مليون شخص - ما يقرب من واحد من كل ثالثة أشخاص - يحتاجون إ�
المساعدات اإلنسانية � عام 2022. وستسعى خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022

إ� تقديم المساعدات والدعم إ� 10.9 مليون شخص من الفئات األكثر عرضة
للمخاطر � السودان - أي النازحون، واألشخاص الذين عادوا مؤخراً إ� مواطنهم

األصلية، والالجئون الذين يستضيفهم السودان والسودانيون األكثر عرضة للمخاطر.
ففي عام 2021 وصل الشركاء � المجال اإلنسا� إ� أكثر من 8.1 مليون شخص

ببعض أشكال المساعدات.

وستكمل هذه الخطة - والتي هي عبارة عن جهد جماعي لجميع الجهات الفاعلة
اإلنسانية وأصحاب المصلحة � البالد – ستكمل استراتيجيات وأولويات الحكومة
لتقليل االحتياجات اإلنسانية. وستعالج الخطة االحتياجات الخاصة بالنساء واألطفال

والمعاقين والفئات األخرى األكثر عرضة للمخاطر.

ولم�يد من المعلومات حول خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022 يرجى االطالع على
المستند هنا.

ولم�يد من المعلومات حول االحتياجات اإلنسانية � عام 2022، انتقل إ� وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2022 هنا.

(٢٧ ديسمبر ٢٠٢١)

االستجابة للطوارئ 
قدم االتحاد األوروبي دعمًا حاسمًا حيث يواجه برنامج

الغذاء العالمي نقصًا غير مسبوق في التمويل في
السودان

رحب برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة � 22 ديسمبر بمساهمة قدرها 10
ماليين يورو من قسم الحماية المدنية وعمليات مكتب المفوضية األوروبية للشؤون

اإلنسانية للمساعدات الغذائية المنقذة للحياة � السودان باإلضافة إ� 13 مليون يورو

(٢٧ ديسمبر ٢٠٢١)

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-response-plan-2022
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_2022_HNO_En.pdf


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١

الصفحة 6 من 13

 https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١٤ مارس ٢٠٢٢ 

جرى تلقيها � بداية عام 2021.

ويأ� هذا التمويل � وقت حرج لالحتياجات اإلنسانية بالسودان التي من المتوقع أن تصل إ� أعلى مستوى لها على اإلطالق � عام 2022. ويواجه
برنامج الغذاء العالمي عجزًا غير مسبوق � التمويل قدره 358 مليون دوالر أم�يكي لمواصلة عملياته � السودان على مدى األشهر الستة المقبلة والتي

تشمل التخ�ين المسبق لألغذية قبل موسم األمطار.

وتقول ما�يان وارد، ممثلة برنامج الغذاء العالمي باإلنابة و مدير قطري � السودان، "نحن ممتنون للغاية لهذه المساهمة، ولكن الموارد اإلضافية من
الشركاء اآلخ�ين أمر بالغ األهمية. فاالحتياجات هائلة ومن المرجح أن تنفد المخزونات الغذائية والتمويل ابتداًء من أوائل العام المقبل. واختتمت قائلة إن

الوقت ينفد لتوصيل الطعام إ� بعض المناطق النائية والتي سيتعذر الوصول إليها خالل موسم األمطار ". ويقدر عدد األشخاص الذين يحتاجون إ�
مساعدات األمن الغذا� أو وسائل العيش بشكل عاجل بعدد 10.9 مليون شخص، بما � ذلك 1.1 مليون الجئ. حيث يواجه � األساس واحد من كل
أ�بعة أشخاص � السودان أزمة غذائية مقلقة. ويعا� ما معدله 13.6 � المائة من األطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية � أنحاء البالد. حيث

يصل معدل انتشار سوء التغذية الحاد الشامل � بعض المناطق إ� 30 � المائة أو أكثر - مستويات كارثية وفًقا لمنظمة الصحة العالمية.

قال ويم فرانسن، رئيس مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية � السودان، "نحن نعمل على �يادة الدعم اإلنسا� لمن هم � أمس الحاجة
إليه � السودان. وقد استمرت االحتياجات اإلنسانية � السودان � النمو � عام 2021 بسبب األزمة االقتصادية التي طال أمدها، والتي تفاقمت بسبب
فيروس كورونا المستجد، فضالً عن �يادة عدم استتباب األمن والعنف بين المجتمعات المحلية إ� جانب الفيضانات وتفشي األمراض وتدفق الالجئين

وطالبي اللجوء. باإلضافة إ� ذلك، أدى عدم اليقين السياسي إ� تعميق أزمة الغذاء � البالد ".

� حين أن الشركاء المانحين الدوليين، مثل االتحاد األورو�، قد عززوا حتى اآلن والتزموا أكثر من ذي قبل باستجابة برنامج الغذاء العالمي � السودان
يضطر برنامج الغذاء العالمي إ� خفض المساعدات أو تعليق بعض األنشطة ألن مستويات التمويل ال تواكب االحتياجات اإلنسانية المتزايدة � عام

2022. � عام 2021، ساهم االتحاد األورو� أيًضا بمبلغ 3.5 مليون يورو للخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة التي يديرها برنامج الغذاء العالمي �
السودان، مما مكّن برنامج الغذاء العالمي من نقل أكثر من 21,000 مسافر إنسا� إ� 38 موقًعا يصعب الوصول إليها لتقديم خدمات منقذة للحياة

على مدى أكثر من السنة الماضية.

:(firstname.lastname@wfp.org :لم�يد من المعلومات يرجى االتصال على عنوان الب�يد اإللكترو�

ليني كنز�، برنامج الغذاء العالمي / السودان، هاتف. +2000 1200 9 249 [ext. 2112]، الغوغاء. +249 (0) 91277 1269

عبد الع�يز عبد المؤمن، برنامج الغذاء العالمي / السودان،

ext. 2113[ ، https://www.wfp.org/news/european-union-[ 249 9 1200 2000 [توصيلة. 2112] هاتف +249 (0) 91 277 1269 الجوال+ .
provides-critical-support-wfp-faces-unprecedented-funding-shortages-sudan

خاصية 
تفاقم الوضع ُيجبر األطفال على العمل وتفويت وجبات الطعام

تقول منظمة إنقاذ الطفولة إن األطفال يجبرون على العمل لساعات طويلة � السودان مع استمرار تدهور األزمة االقتصادية واإلنسانية � البالد.

يا كان ما يكسبه - عادة ما حيث يذهب منتصر، 14 عاًما، إ� السوق بعد ظهر كل يوم لبيع الحلويات إلعالة أسرته ويبقى أحيانًا حتى الساعة 10 مساًء. أ
يعادل 2-3 دوالرات أم�يكية - فإنه يعطيه لوالدته إحسان للمساهمة � إطعام أسرتهم.

وقال منتصر، "أذهب كل يوم بعد المدرسة إ� السوق لبيع الحلويات. وأحيانًا أشعر بالتعب الشديد. وأعود إ� المنزل � الساعة 10 مساًء بعد العمل.
حيث يجب على والد� إيقاظي � الصباح. ليس لدي وقت ألي شيء آخر غير العمل والمدرسة. أنا ال ألعب قط."

للم�يد يرجى االطالع على القصة األصلية لمنظمة هيئة إنقاذ الطفولة هنا.

(٢٧ ديسمبر ٢٠٢١)

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/firstname.lastname@wfp.org
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/%D8%8C%20https://www.wfp.org/news/european-union-provides-critical-support-wfp-faces-unprecedented-funding-shortages-sudan
https://www.savethechildren.net/news/sudan-crisis-children-forced-work-skip-meals-situation-worsens
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منتصر ، 14 عاًما ، داخل منزله � الخرطوم ، السودان مع
شقيقه مؤيد ، 12 عاًما ، ووالدته إحسان ، 42 عاًما ، تصوير

هيئة إنقاذ الطفولة.

االستجابة للطوارئ 
النزاع في دارفور وكردفان

أبرز التطورات

كانت هناك �يادة � أعمال العنف منذ أكتوبر بما � ذلك النزاع دون
القومي � دارفور وكردفان. وال يزال الوضع األمني العام � دارفور وأبو

جبيهة � والية جنوب كردفان والنهود بوالية غرب كردفان متوترًا ومتقلًبا.

جرى تهجير أكثر من 83,000 شخص بسبب النزاع بين المجتمعات �
واليات وسط وشمال وغرب دارفور ونزح اآلالف � كردفان منذ أكتوبر 2021 بحسب ما أوردته المنظمة الدولية للهجرة.

تشمل االحتياجات الرئيسية ذات األولوية للنازحين الحماية والمآوي والمواد غير الغذائية والغذاء والماء فضًال عن المساعدات الصحية
والتغذية والحماية.

معظم المتأث�ين لم يتلقوا المساعدات اإلنسانية بعد بسبب النزاع الحا� أو لعدم استتباب األمن.

لمحة عامة على الوضع

كانت هناك �يادة � أعمال العنف بما � ذلك النزاع بين البدو الرحل والمزارعين على الموارد � دارفور وكردفان منذ أكتوبر 2021. والعديد من هذه
النزاعات تقوم على النزاع على الموارد الطبيعية بين المجتمعات المحلية ولكن مع عوامل تفاقم إضافية تشير إ� اتجاهات جديدة. وأدى العنف إ�

نزوح أو� آلالف األشخاص وتهجير ثانوي للنازحين.

وال يزال الوضع األمني العام � منطقة دارفور وأبو جبيهة � والية جنوب كردفان والنهود بوالية غرب كردفان متوترًا ومتقلًبا. كما جرى اإلبالغ عن
حوادث نزاع مسلح تضمنت اشتباكات متفرقة بين المجتمعات منذ منتصف أكتوبر بشكل رئيسي � وسط وشمال وغرب دارفور وأبو جبيهة ودالمي �

والية جنوب كردفان والنهود بوالية غرب كردفان.

دارفور

(١٧ ديسمبر ٢٠٢١)
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نزح أكثر من 83,000 شخص بسبب النزاع دون القومي � واليات وسط وشمال وغرب دارفور منذ أكتوبر 2021 وذلك وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وتشمل االحتياجات ذات األولوية للنازحين الحماية والمآوي والمواد غير الغذائية والغذاء ومساعدات الحماية. ومعظم المتأث�ين لم يتلقوا بعد المساعدات

اإلنسانية إما بسبب النزاع الحا� أو � مواقع لم يتمكن فيها العاملون � المجال اإلنسا� بعد من تقييم االحتياجات بسبب المخاوف األمنية.

والية وسط دارفور

نزح حوا� 2,500 شخص إ� مواقع تجمع النازحين � سبنجا وتوجا � جبل مرة.

� أعقاب القتال بين جيش تح�ير السودان / فصيل عبد الواحد وجيش تح�ير السودان / فصيل مبارك الدوك � منتصف نوفمبر، فر حوا� 2,500
شخص منازلهم حول ق�ية ويجي إ� مواقع تجمع سبنجا وتوجا للنازحين � منطقة جبل مرة. وأفادت التقا�ير أن الوضع � المنطقة هادئ ولكن هناك

مخاوف أن الوضع قد يتغير مع اكتمال موسم الحصاد.

نزح أكثر من 3,600 شخص من محلية أزوم

� 9 ديسمبر أجري تقييم مشترك لالحتياجات � محلية أزوم لتقييم احتياجات النازحين عقب هجوم شنته مجموعة من البدو على سويا (3 كم جنوب
ق�ية شرق النيل) وآرو (12 كم جنوب ق�ية شرق النيل) بمحلية أزوم بوالية وسط دارفور. وحدد التقييم أن 750 شخًصا قد فروا إ� شرق النيل بينما لجأ

900 شخص إ� مستوطنة دمرت ُدق-ُدق للبدو الرحل � محلية أزوم، وحوا� 1,000 شخص انتقلوا إ� مور� � والية غرب دارفور. ومن المتوقع أن
ينتقل 1,000 شخص آخر إ� شرق النيل أو معسكر رونقا تاس للنازحين � والية وسط دارفور. وأشار النازحون إ� أنهم سيعودون إ� مناطقهم األصلية

إذا انتشرت قوات األمن وإن كان هناك ضمانات من البدو بعدم وقوع الم�يد من الهجمات.

حوا� 2,500 شخص فروا من النزاع � محلية وادي صالح

� 10 ديسمبر اندلعت اشتباكات مجتمعية بين البدو الرحل والمزارعين � ق�ية توقوكا بمحلية وادي صالح. وتأثر ما يقدر بنحو 55,000 شخص
(11,000 أسرة) جراء الحادث. وانتقل األشخاص إ� أ�بع وجهات مختلفة: 1. عبرت مجموعة الحدود باتجاه تشاد. 2. انتقلت مجموعة إ� أم جوكو�
بوادي صالح. 3 انتقلت مجموعة إ� جوكوما الق�يبين ببنديسي. 4. انتقلت مجموعة إ� فورو برانقا بوالية غرب دارفور. وبحسب ما ورد فإن الوضع
متوتر مع حشد البدو لشن م�يد من الهجمات. وانتشرت القوات األمنية � المنطقة لنزع فتيل التوتر. حيث ال توجد منظمات إنسانية � أم جوكو�،

وعادة ما يجري دعم المنطقة من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية الموجودة � قارسيال على بعد حوا� 70 كيلومترًا. وسيجرى تقييم س�يع
لالحتياجات بمجرد أن يسمح الوضع األمني بذلك.

والية شمال دارفور

نزح نحو 840 شخًصا جراء الهجوم على ق�ية بمحلية طويلة

أدى هجوم على ق�ية وارة فتا بمحلية طويلة بوالية شمال دارفور � 6 و 7 ديسمبر من قبل البدو العرب الرحل إ� نزوح 840 شخًصا إ� معسكر رواندا
للنازحين وفًقا لمنظمة الهجرة الدولية. وقد ُقتل شخص واحد على األقل وأصيب 10 آخرون. باإلضافة إ� ذلك ورد أن 17 شخًصا فقدوا جميع ممتلكاتهم

الشخصية وماشيتهم أثناء النزاع. واالحتياجات الرئيسية ذات األولوية هي مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية والغذاء.

محليات الفاشر وطويلة بوالية شمال دارفور: النزاع دون القومي

� 6 ديسمبر تصاعد التوتر بين البدو والنازحين � معسكر زمزم � محلية الفاشر شمال دارفور. حين تعرضت قبيلة من البدو للهجوم � ق�ية الهشابة
(على بعد حوا� 20 كلم جنوب غرب مدينة الفاشر) من قبل مجموعة مسلحة مجهولة مما أسفر عن مقتل أ�بعة أشخاص وإصابة ثالثة بجروح. و� 7

ديسمبر احتج البدو أمام مكتب الوا� مطالبين باعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة. وباإلضافة إ� ذلك، جرى إغالق بعض الطرق أثناء االحتجاج. � 8
ديسمبر ورد أن البدو أحرقوا سبع قرى � منطقة جالب بمحلية طويلة انتقاًما من عمليات القتل. كما هدد البدو بمهاجمة معسكر زمزم للنازحين بدعوى

أن منفذي كمين 6 ديسمبر يختبئون � المعسكر. ونشرت السلطات قوات أمنية مشتركة لحماية النازحين من الهجمات االنتقامية. وبحسب ما ورد
يتحرك البدو من والية جنوب دارفور ويتجهون نحو طويلة. ال يزال الوضع متوترًا حول معسكر زمزم ومدينة طويلة. ولم يتمكن العديد من المزارعين �

طويلة وزمزم من الوصول إ� مزارعهم بسبب وجود البدو الرحل المسلحين الذين يجوبون المنطقة. ونتيجة لذلك تقل المساحة المزروعة � المدينة عن
العام الماضي. ولم يجر اإلبالغ عن أي نزوح نتيجة لنزاع 6 ديسمبر.

والية غرب دارفور
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با نزح حوا� 700 شخص بسبب النزاع � محلية س�

با. ورًدا على ذلك � 10 ديسمبر ُقتل رجل من قبيلة ع�بية عندما حاول، حسبما ُزعم، نهب األشخاص من مصدر المياه � ق�ية هرارا تيمان بمحلية س�
تجمع مسلحون عرب قرب الق�ية وهددوا بحرق الق�ية. ونتيجة لذلك انتقل كل شخص � ق�ية هرارا تيمان - حوا� 400 شخص - و 300 شخص من
بِري � 9 ديسمبر و� 10 ديسمبر ونهب با أيضا هاجم مسلحون ق�يتي كورجي وبي� با. و� محلية س� ق�ية وراجاغا المجاورة إ� ق�ية وارا � محلية ِس�
با أن حوا� 465 عائلة � ق�ية بير دقيق و 600 عائلة � رجال مسلحون الماشية من ق�ية الشراكين. وأفادت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية � س�

ق�ية كُنُد� لم تحصد محاصيلهم ألن مزارعهم دمرت بسبب الماشية التي يملكها البدو.

نزح أكثر من 9,100 شخص بسبب النزاع بين المجتمعات � جبل مون

تصاعدت االشتباكات المجتمعية بين البدو الرحل والمزارعين من قبيلة المسي�ية جبل � ق�ية خزان كُجُك (20 كم شرق سيليا) � محلية جبل مون
بوالية غرب دارفور � 20 نوفمبر. ووفًقا للبيانات التي جمعت خالل التقييم المشترك بين الوكاالت الذي حدث بين 29 نوفمبر و2 ديسمبر، نزح 9,100

با وسرف عمرة شخص (1,994 أسرة) إ� ق�يتي هجيليجه وسيليا � محلية جبل مون وكذلك ق�ية ِورويري � محلية كُلبوس، وق�ية ووروف بمحلية س�
بوالية شمال دارفور. باإلضافة إ� ذلك، أفادت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين أن حوا� 2,300 شخص عبروا إ� تشاد إ� خمس قرى حدودية

وذلك حتى 30 نوفمبر. من المحتمل أن تتغير هذه األرقام بسبب ما ورد � تقا�ير االشتباكات � 6 و 7 ديسمبر.

وقع قادة مجتمع المسي�ية جبل والقبائل الع�بية مؤخرًا اتفاقية وقف األعمال العدائية � الجنينة وسافروا إ� محلية جبل مون � 13 ديسمبر إليصال
با وجبل مون وتتنقل الشاحنات التجا�ية من الجنينة رسائل السالم إ� مجتمعاتهم � هذه المناطق. ومنذ 12 ديسمبر جرى فتح الط�يق المؤدية إ� س�

إ� جبل مون.

وقد تأثر ما يصل إ� 58,000 شخص � محلية كرنيك، ونزح اآلالف إ� مواقع مختلفة حول مدينة كرنيك، � أعقاب االشتباكات المجتمعية � عدة
مناطق، وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. و اندلعت االشتباكات � محلية كرنيك � 4 ديسمبر بسبب نزاع على الملكية �

سوق محلي شارك فيه البدو الرحل وأفراد قبيلة المساليت. ال يزال الوضع األمني � محيلة كرنيك متقلًبا ويتعذر التنبؤ به. حيث ُقتل ما ال يقل عن 47
شخًصا وأصيب 45 شخًصا بجروح خالل هذه النزاعات. وتضمنت االحتياجات ذات األولوية الغذاء والمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ وذلك وفًقا

لمنظمة الدولية للهجرة.

كردفان

نزح آالف األشخاص بسبب النزاع دون القومي � واليتي جنوب وغرب كردفان منذ أكتوبر 2021 وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة. وتشمل االحتياجات ذات
األولوية لهؤالء النازحين المواد الغذائية، والمواد غير الغذائية، والغذاء، والمياه، والدعم الصحي والتغذوي. ومعظم المتأث�ين لم يتلقوا بعد المساعدات

اإلنسانية إما بسبب النزاع الحا� أو � انتظار التقييمات لتحديد االحتياجات.

والية جنوب كردفان

أدى تجدد النزاع على المستوى المحلي إ� نزوح ما يقرب من 15,000 شخص � أبو جبيهة

� 30 نوفمبر أدى مقتل اثنين من رجال قبيلة كنانة على يد مجموعة يشتبه � أنها من قبيلة الحوازمة إ� أعمال انتقامية بين قبيلتي كنانة والحوازمة
� محلية أبو جبيهة بوالية جنوب كردفان. وتجدد القتال بين المجتمعين � 2 ديسمبر. حين ُقتل ستة أشخاص على األقل وجُرح 14 ونزح حوا�

15,000 شخص (3,000 أسرة). وانتشرت قوات الدعم الس�يع وفرضت السلطات المحلية حظر تجول � المدينة. كانت هناك تقا�ير تفيد بأن كال الجانبين
يحشد رجال القبائل لم�يد من النزاع. وال يزال الوصول إ� المنطقة صعًبا. وأفادت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية أن

الغذاء والمواد غير الغذائية والصحة والتغذية والمياه هي االحتياجات األكثر إلحاحًا.

كما اندلع النزاع دون القومي � كلو� بمحلية أبو جبيهة، بين مجموعة من القبائل (نوبة لوقنان، والكنانة، والكواهلة) ضد قبيلة الحوازمة � 5 يونيو
على ملكية األرض. ونزح أكثر من 10,700 شخص من منطقة كلو� داخل محلية أبو جبيهة وإ� محليات الليري والرشاد والعباسية، وفًقا لمصفوفة
تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وُقتل حوا� 41 شخًصا وأصيب 24 آخرون. وباإلضافة إ� ذلك، أفادت التقا�ير بأن 703 أشخاص فقدوا

جميع ممتلكاتهم وماشيتهم. علًما بأن االحتياجات ذات األولوية هي الحماية والمآوي � حاالت الطوارئ والغذاء والمواد غير الغذائية.
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أدى النزاع المجتمعي � دالمي إ� نزوح ما يصل إ� 500 شخص � 9 و 10 ديسمبر اندلعت اشتباكات مسلحة بين قبائل الكواليب النوبة وقبيلة
الحوازمة الع�بية � ق�ية كِدبر بمحلية دالمي بوالية جنوب كردفان بسبب سرقة مواشي وفًقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

وأثناء النزاع، ُقتل شخص من قبيلة الكواليب وأصيب اثنان آخران بجروح. وتقدر الفرق الميدانية أن ما بين 250 إ� 500 شخص فروا من ق�ية كِدبر وهم
يحتمون حالًيا � مدينة دالمي.

والية غرب كردفان

أدى النزاع المحلي إ� نزوح ما يصل إ� 1,250 شخًصا � النهود

� 5 ديسمبر اندلعت اشتباكات بين قبائل المناصرة وقبائل الحمرا الع�بية بسبب سرقة ممتلكات � ق�ية بياض بمحلية النهود غرب كردفان. وتشير
التقا�ير الواردة إ� مقتل ما ال يقل عن 9 أشخاص وإصابة 16 آخ�ين. وأحرقت عدة قرى خالل النزاع. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن ما يصل إ�

1,550 شخًصا (ما بين 50 و 250 أسرة) قد نزحوا إ� مدينة النهود. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 18 شخًصا على األقل قتلوا وأصيب 11.
وباإلضافة إ� ذلك أفادت التقا�ير أن 690 شخًصا فقدوا ممتلكاتهم وماشيتهم. واالحتياجات ذات األولوية هي الحماية والمآوي � حاالت الطوارئ والمواد

الغذائية وغير الغذائية. وقد انتشرت الشرطة � المنطقة.

االستجابة

يقدم العاملون � المجال اإلنسا� المساعدات لألشخاص الذين يمكنهم الوصول إليهم. � سبنجا وتوجا (وسط دارفور)، وزع الشركاء � المجال اإلنسا�
المواد الغذائية والمواد غير الغذائية ومستلزمات الكرامة على المتأث�ين. ومع ذلك، هناك حاجة إ� الم�يد من المآوي � حاالت الطوارئ، وحقائب اللوازم

الصحية النسائية، وكذلك خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة � توجا. وال يزال تسجيل المتأث�ين جا�يًا وسيجري تقديم الم�يد من المساعدات
بمجرد اكتمال التسجيل. واالحتياجات ذات األولوية � أزوم هي الحماية والمواد غير الغذائية والغذاء. وهناك خطط لتوفير المواد غير الغذائية لـ 750

شخًصا � شرق النيل والمساعدات الغذائية بمجرد االنتهاء من تسجيل النازحين. � محلية وادي صالح، يخطط الشركاء � المجال اإلنسا� إلجراء تقييم
س�يع لالحتياجات وتسجيل النازحين. حيث بدأ الشركاء أيًضا � االستعداد لتقديم المساعدات الفو�ية بمجرد االنتهاء من التقييم الس�يع والتسجيل �

األيام المقبلة.

و� والية غرب دارفور جرى تقديم المساعدات األولية لبعض المناطق � جبل مون وصفها جزًءا من التقييم الس�يع. ومع ذلك هناك حاجة إ� م�يد من
العمل لالستجابة الفو�ية الحتياجات حوا� 9,100 شخص. ويقوم الشركاء بوضع الخطوط الع�يضة لخطط االستجابة التي سيجري تنفيذها � األسابيع

المقبلة إذا سمح الوضع األمني بذلك. وباإلضافة إ� ذلك يناقش الشركاء � المجال اإلنسا� الحاجة إ� إجراء تقييم االحتياجات المشتركة بين الوكاالت
� كرنيك بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

� غرب كردفان ستقوم مفوضية العون اإلنسا� وشركاؤها بتقييم المنطقة بمجرد أن يسمح األمن بذلك بينما يواصل الشركاء مراقبة الوضع � الممر
الشر� وسيجرون تقييًما بمجرد أن يسمح األمن بذلك.

التحديات

يحتاج الشركاء � المجال اإلنسا� إ� األمن � المناطق المتضررة حتى يتمكنوا من الوصول إ� المحتاجين. يجب البحث عن حل ليتوقف
القتال.

نقص التمويل، وال سيما لألنشطة المتعلقة بالحماية.

لم�يد من المعلومات، يرجى االطالع على آخر التحديثات لدينا:

https://bit.ly/31OA8AD :01 آخر التحديثات دارفور

https://bit.ly/3rKLkcN :02 آخر التحديثات جبل مون

https://bit.ly/3CLIPsx :01 آخر التحديثات جبل مون

(٢٥ نوفمبر ٢٠٢١)االستجابة للطوارئ 

https://bit.ly/31OA8AD
https://bit.ly/3rKLkcN
https://bit.ly/3CLIPsx
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وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إ� الخرطوم © منظمة
الصحة العالمية

رئ و ب ج
اإلصابات بفيروس كورونا المستجد آخذة في

االرتفاع في واليات الخرطوم والجزيرة ونهر النيل

هناك �يادة ملحوظة � اإلصابات بفيروس كورونا المستجد � واليات الخرطوم
والج�يرة ونهر النيل بناًء على البيانات المتاحة التي تلقتها منظمة الصحة العالمية منذ

25 أكتوبر. تلقت منظمة الصحة العالمية تقا�يرًا تفيد بأن مراكز العزل العامة �
واليات الخرطوم ونهر النيل والج�يرة لديها معدالت إشغال أِسر�ة ت�يد عن 90 � المائة

� األسابيع القليلة الماضية. وأفادت التقا�ير عن نقص � األكسجين واألدوية
األساسية والموظفين المد�بين ونقص � التمويل لتغطية تكاليف التسيير والتشغيل.

كما أن القدرات اإلضافية لتوفير الرعاية للمرضى ذوي الحاالت المعتدلة والشديدة
محدودة وتحتاج إ� توسيع نطاقها � هذه الواليات لمنع الم�يد من انتقال العدوى.

يدعم الشركاء الصحيون أنشطة مكافحة فيروس كورونا المستجد � واليات النيل
األزرق والخرطوم والبحر األحمر وجنوب دارفور، وتطلب السلطات الصحية دعًما إضافًيا من الشركاء الصحيين � الواليات األكثر تضررًا.

قدمت منظمة الصحة العالمية خالل األسبوعين الماضيين 340 اسطوانة أكسجين لمنع نفاد المخزون إبان االضطرابات المدنية، و15 سيارة إسعاف
لتوسيع نطاق نظام اإلحالة، ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من اإلمدادات الطبية. وسيقدم الدعم � مراكز العزل � والية نهر النيل ف�يق من موظفي

المراقبة والطوارئ والوقاية من العدوى ومكافحتها.

تحديات رصد المرض

تتأثر أنظمة رصد األمراض بشدة بسبب عدم إتاحة الوصول إ� شبكات االتصال واتصاالت اإلنترنت وغياب الموظفين المدنيين الرئيسيين بسبب العصيان
المد�. وهناك تحديات لتقديم تحديثات موثوقة عن الوضع الوبا� لألمراض مع احتمال تفشي المرض. وبحسب ما ورد زادت حاالت حمى الضنك

المشتبه بها بشكل كبير � ست واليات، بما � ذلك كسال وشمال دارفور وشمال كردفان ونهر النيل وغرب كردفان وغرب دارفور. وحتى 21 نوفمبر جرى
اإلبالغ عن 229 حالة مشتبه بها بما � ذلك خمس حاالت وفاة � هذه الواليات. وتتأثر تدابير االستجابة لتفشي المرض باألزمة الحالية وقد تؤدي إ� �يادة

أخرى � الحاالت � المستقبل الق�يب.

رعاية الصدمات واإلصابات

منذ 25 أكتوبر أصيب أكثر من 500 شخص � أعقاب مظاهرات واحتجاجات � الخرطوم مع اإلبالغ عن 41 حالة وفاة وفًقا للجنة األطباء المرك�ية. علًما
بأن ليس كل المصابين يسعون للحصول على رعاية � المستشفى وقد ال يجري اإلبالغ عن الجرحى. وسقط معظم الضحايا � الخرطوم حيث اندلعت

أكبر االحتجاجات. وقدمت منظمة الصحة العالمية ضمادات وإمدادات للرضوض إ� 900 م�يض كما قامت بتقييم قدرات الطوارئ � 15 مستشفى �
الخرطوم. وتعد منظمة الصحة العالمية دورات تد�يبية � إدارة الحاالت والدعم األساسي للحياة، واإلصابات الجماعية، وإدارة حاالت فيروس كورونا

المستجد بالتنسيق مع الشركاء الصحيين اآلخ�ين واستجابة الرتفاع معدل تبديل الموظفين � مرافق الصحة العامة، مما يؤدي إ� نقص الموظفين
المد�بين. وإمدادات الصدمات لما يصل إ� 3,000 م�يض مصاب بالصدمات جاهزة للتسليم عن ط�يق الجو من د� وتنتظر إجراءات االستيراد.

كما قدمت منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مساعدات طبية طارئة إ� المستشفيات � الخرطوم لدعم االحتياجات الطبية. تضمنت عملية
التسليم مجموعتين من المستلزمات الصحية لحاالت الطوارئ لمستشفى "إبراهيم مالك" و"المعلم" � الخرطوم. وتغطي المجموعات االحتياجات الطبية

األساسية لما يصل إ� 40,000 م�يض على مدى ثالثة أشهر.

وعالوة على ذلك قامت اليونيسيف بتسليم مجموعات طبية متطورة للطوارئ تعرف بالمجموعات التكميلية إ� تسعة مستشفيات � الخرطوم بما �
ذلك مستشفيات األ�بعين وإبراهيم مالك والتميز ورويال كير وشرق النيل.

لم�يد من المعلومات حول عمليات تسليم المواد من جانب اليونيسيف، يرجى االطالع على تق�ير اليونيسيف هنا

( بر و )

(٢٥ نوفمبر ٢٠٢١)خاصية 

https://www.unicef.org/mena/press-releases/unicef-delivers-medical-assistance-hospitals-khartoum
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الطفل جالل وعائلته � معسكر طنيدبة لالجئين � شرق
السودان

جالل على قيد الحياة وبصحة جيدة بفضل صندوق
السودان اإلنساني

جالل* طفل يبلغ من العمر سنة واحدة يتمتع بصحة جيدة ويحب الضحك. إنه على
قيد الحياة وناضر اليوم بمساعدة برامج منظمة آاليت الممولة من صندوق السودان

اإلنسا� ومانحين آخ�ين � شرق السودان.

جالل أحضرته والدته مع أخته البالغة من العمر 10 سنوات إ� معسكر ُطنيدبة
لالجئين � شرق السودان � نوفمبر 2020 بعد رحلة استغرقت يوًما كامالً من منطقة

تيقراي اإلثيوبية. كان جالل نحيالً ونحيفاً وخموالً. وعانت والدته من سرطان الكبد ولم
تستطع العناية به بشكل صحيح. وتوفيت بعد ثالثة أسابيع من وصولهم إ�

المعسكر، وتُرِك جالل � رعاية شقيقته.

وعلى الفور تمكن عمال الحماية بمنظمة آاليت المدعومون بتمويل من صندوق
السودان اإلنسا� من تحديد الطفلين للحصول على الرعاية والمساعدة. ووضعوهما

مع العائالت � المستوطنة. إال أن جالل احتاج إ� رعاية أكثر مما يمكن أن توفره العائالت كما أن أخته لم تتالءم مع األسرة الحاضنة المؤقتة. فانتهى
بهما األمر إ� العيش بمفردهما.

الطفل جالل يتعا� � عيادة منظمة آاليت

و� الوقت نفسه كانت حالة جالل تزداد سوًءا. حيث كان يعا� من إسهال حاد قد تفاقم بسبب سوء التغذية. ومع تأخر الرعاية الطبية أصيب بصدمة
مهددة للحياة بسبب الجفاف الشديد.

إ� أن قدم الف�يق الطبي لمنظمة آاليت العناية الطبية الفو�ية الالزمة لجالل لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل. فتحسنت حالته وصحته بعد بضعة أيام
أخرى � مركز رعاية صحية أولية ممول من صندوق السودان اإلنسا� ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنما�. وعلى
الصعيد القومي ساعد تركيز السلطات الحكومية والمنظمات اإلنسانية على صحة الطفل واألم � تقليل وفيات الرضع من 68 حالة وفاة لكل 1,000 والدة

� عام 2000 إ� 52 حالة وفاة � عام 2014؛ وكانت وفيات األطفال دون الخامسة تتراوح بين 104 إ� 68 لنفس المدة. ومع ذلك ال تزال هناك حاجة
إ� م�يد من التقدم خاصة فيما يتعلق بالتغذية حيث إن أكثر من نصف وفيات األطفال ناتجة عن سوء التغذية.

و� غضون ذلك واصل ف�يق منظمة آاليت للحماية البحث عن عائلة أو ق�يب لرعاية جالل وشقيقته. وبالتنسيق مع مفوضية الالجئين السودانية جرى
نقل خالة جالل من معسكر االستقبال الحدودي � حماديت ليجتمع الشمل باألطفال � طنيدبة.

وقال الدكتور أوسكار فوداالن، القائم بأعمال مدير الصحة بالمنظمة � القضارف،" جميعهم حالتهم طيبة للغاية اآلن. لقد خرج جالل من المستشفى وأنا
أتابع حالته بانتظام. وكل هذا جزء من العمل المنقذ للحياة الذي نقوم به وذلك بفضل جميع شركائنا".

� عام 2020 خصصت 10 � المائة من تمويل صندوق السودان اإلنسا� ألنشطة التغذية التي تستهدف أكثر من 400 ألف شخص. واستمر هذا االتجاه
� عام 2021 حيث جرى تخصيص 3 ماليين دوالر أم�يكي من إجما� 33 مليون دوالر للتغذية حتى اآلن.

وصندوق السودان اإلنسا� هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان (أوتشا) تحت قيادة منسق
ع الصندوق مساهمات المانحين إلتاحة التمويل � الوقت المناسب مباشرة للشركاء العاملين � المجال اإلنسا� الذين يعملون الشؤون اإلنسانية. ويجم�

على أرض الواقع حتى يتمكنوا من تقديم مساعدات فعالة إلنقاذ الحياة والحفاظ على الحياة والحماية لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر وللمحتاجين.

لمعرفة الم�يد عن صندوق السودان اإلنسا� وكيفية التبرع، يرجى االطالع على الرابط. جرى نشر هذه القصة أيًضا على موقع مكتب تنسيق الشؤون
اإلنسانية التابع لألمم المتحدة.

* جرى تغيير اسم الطفل جالل لحماية خصوصيته.

https://wearealight.org/
https://www.unocha.org/sudan/about-sudan-hf
https://www.unocha.org/sudan/about-sudan-hf
https://www.unocha.org/story/alive-and-thriving-thanks-sudan-humanitarian-fund
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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 شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

تحليل 
توقعات بموسم زراعي أعلى من المتوسط حسب

التقييم الزراعي لمنتصف الموسم

نفذت وزارة الزراعة والغابات السودانية، األمانة الفنية لألمن الغذا� - بدعم من األمم
المتحدة والشركاء اإلنسانيين والجهات المانحة - تقييًما لمنتصف الموسم السنوي

للموسم الزراعي 2021/2022 بين 5-16 سبتمبر لتحديد أهم العوامل المؤثرة على
الوضع الزراعي � مناطق اإلنتاج � 14 والية � السودان. ووفًقا لنتائج التقييم من

المتوقع أن يكون الموسم الزراعي متوسًطا إ� أعلى من المتوسط.

حيث زارت خمسة فرق أساسية مناطق إنتاج المحاصيل الصيفية الرئيسية � 14
والية وراجعوا التقديرات الرسمية من خالل إجراء عمليات تفتيش ميدانية واسعة

النطاق، ودراسات حالة س�يعة مع عينات من المزارعين، ومقابالت مع الرعاة والتجار.

وستكون المساحة المتوقع زراعتها لموسم 2021/2022 أعلى من المتوسط بنحو 6 � المائة، وتنخفض عن العام الماضي بنسبة 8 � المائة.

وعلى المستوى القومي ودون القومي، جمعت الفرق أحدث المعلومات والبيانات المتاحة عن كميات األمطار وتو�يعها، والغطاء النبا�، وحمالت حماية
المحاصيل، ومخزون الحبوب وأسعار المحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية. كما جرت مراجعة تقا�ير األمن الغذا� الدو�ية، وقدمت المؤشرات االجتماعية

واالقتصادية الرئيسية من قبل بنك السودان المركزي، والبنك الزراعي السودا�، والجهاز المركزي لإلحصاء، وهيئة االحتياطي االستراتيجي.

ل على بيانات هطول األمطار من هيئة األرصاد الجوية السودانية ومن مصادر أخرى � الميدان. كما جرى استخدام صور األقمار الصناعية لمراجعة وتُحُص�
تطور الغطاء النبا� على مدار العام.

وقد خففت القيود المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد � ال�بع األول من عام 2021 واستناًدا إ� تقا�ير مختلفة من األمانة الفنية لألمن الغذا� ومنظمة
األغذية والزراعة (الفاو)، لم يكن هناك تأثير مباشر مهم لموجات فيروس كورونا المستجد على الموسم الزراعي الصيفي � 2021/2022. لم�يد من

المعلومات والتفاصيل، انظر التق�ير هنا

(٢٥ نوفمبر ٢٠٢١)

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/about-us/copyright
https://www.un.org/ar/about-us/privacy-notice
https://www.un.org/ar/about-us/terms-of-use
https://reports.unocha.org/ar/about/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Mid%20season%202021_Final%20Report%281%29.pdf

