جمهىرية السىدان
وزارة الصحة اإلتحادية
اإلدارة العامة للصحة العامة والطىارئ

دليل إدارة

طىارئ مىسم الخريف

إدارة الطوارئ والعمل اإلنسانً
ٌولٌو 0202م

دلٌل إدارة طوارئ موسم الخرٌف
مدخل
موسم الخرٌف هو الفصل الممطر فً السودان وٌبدأ من شهر ٌونٌو و ٌمتد حتى سبتمبر ،وٌمٌزه هطول األمطارر
فً معظم الوالٌرت وكذلك إرتفرع منرسٌب مٌره األنهرر ،وتتراوح اثررهر بٌن المفٌد والسرلب على ارواح المواطنٌن
وممتلكرتهم وعلى الصحة العرمة.
تتعرض بعض والٌرت السودان وبصورة متكررة الحدوث خالل موسم الخرٌف لبعض المهددات مثل األمطرر
الغزٌرة والسٌول والفٌضرنرت ،والتً غرلبر مر تترك أثررا بٌئٌة وصحٌة كبٌرة فً المنرطق المتأثرة.
لكل هذه األسبرب ،فقد عمدت وزارة الصحة الى إعداد دلٌل قٌرسً لكٌفٌة إدارة الطوارئ الصحٌة التً قد تحدث
خالل موسم الخرٌف كمرجع مرن ٌتم التعرمل به وفق مستحدثرت الطوارئ ،وٌهدف إلى تقلٌل اآلثرر الصحٌة
السرلبة النرتجة

مقدمة
ٌعرف الفٌضرن على أنه غمر المٌره للمنرطق الغٌر مغمورة عردة ،بسبب تٌرر مٌره قرم بكسر حدوده الطبٌعٌة أو مٌره
تجمعت بسسبب عجز التصرٌف .وأنواع الفٌضرن حسب المسبب تنقسم إلى:
 )0أمطرر غزٌرة :تؤثر بصورة مبرشرة أو عن طرٌق تكوٌن السٌول ،وأفضل مثرل هو مر ٌحدث فً والٌرت
كردفرن
 )0المد (الفٌض) النهري :بسبب إرتفرع منسوب مٌره النهر نتٌجة لزٌردة كمٌة المٌره الواردة من المنبع أو ظهور
عرئق طبٌعً (تقرطع األنهرر) أو صنرعً (كرلسدود)  ،وأفضل مثرل هو مر ٌحدث فً والٌة النٌل األبٌض
 )3فشل تركٌبً (هندسً) :بسبب إنهٌرر السدود والحواجز الطبٌعٌة أو الصنرعٌة ، ،وأفضل مثرل هو مر ٌحدث فً
والٌة كسال بسبب نهر القرش

آثار الفٌضانات على الصحة العامة
تشمل تدمٌر المسركن ونزوح السكرن ،تدمٌر المحرصٌل واخالل األمن الغذائً  ،انتشرر األمراض بسبب اإلزدحرم
وتدنً العنرٌة الشخصٌة ،تلوث مصردر المٌره ،اختالل نظرم الصرف الصحً والتخلص من الفضالت ،زٌردة نواقل
األمراض ،واإلصربرت والوفٌرت

آلٌة إدارة طوارئ موسم الخرٌف
تعتمد آلٌرت إدارة طوارئ موسم الخرٌف على عدة محرور هً:
-0
-0
-3
-4
-5

اإلدارة والتنظٌم
التخطٌط والتقٌٌم
نظرم المعلومرت والتقررٌر
التدرٌب واالشراف
المخزون االستراتٌجً واإلمداد

المحور االول  :اإلدارة والتنظٌم
ال ٌمكن لجهة واحدة ،قسم أو برنرمج ،أن ٌدٌر طوارئ موسم الخرٌف بصورة منفردة وذلك للصعوبرت واألسبرب
اآلتٌة:
-

التقرطع مع االدارات االخرى (نقرط فنٌة وإدارٌة)
التنسٌق
اهدار الموارد
غٌرب الرؤٌة الشرملة
التوازي االداري

لجان الطوارئ على المستوى اإلتحادى:
اللجنة العلٌا للطوارئ:
ٌترأسهر السٌد /وزٌر الداخلٌة مقررهر الدفرع المدنً وتضم عدة وزارات ذات الصلة :وزارة الشئون االنسرنٌة ،
وزارة الشئون الخررجٌة  ،وزارة الداخلٌة و منظمرت االمم المتحدة والمنظمرت التطوعٌة الوطنٌة والدولٌة ،
والشركرء فً الرعرٌة الصحٌة من القوات المسلحة والشرطة والقطرع الخرص  .عردة مر تفعل فً حرلة حدوث
طوارئ ذات أبعرد قومٌة وٌستحسن تفعٌلهر برجتمرع أولً.
اللجنة الفنٌة للطوارئ الصحٌة:
ٌتراسهر وكٌل وزارة الصحة االتحردٌة؛ أو من ٌعٌنه؛ وتضم مدراء اإلدارات والبرامج المعنٌٌن بأمر طوارئ
موسم الخرٌف داخل وزارة الصحة االتحردٌة ،وهً لجنة فنٌة لمنرقشة كل القضرٌر الفنٌة التى لهر عالقة بطوارئ
موسم الخرٌف وهى مسئولة عن اي تدخل صحً له صلة برلطوارئ .تجتمع اللجنة الفنٌة بصورة منتظمة.
مهرم اللجنة الفنٌة:
•
•
•
•
•
•
•
•

اإلدارة الفنٌة واالجرائٌة لطوارئ موسم الخرٌف
متربعة موقف الطررئ وتطواراته
متربعة خطوات االستعداد
وضع سٌرسة لتوقٌت وتحدٌد حجم التدخل
اتخرذ قرارات التدخل المنرسب
توفٌر الموارد وتحرٌكهر
تنسٌق الجهود بٌن االدارات وبٌن الشركرء ومع اللجنة الفنٌة االتحردٌة
االشراف
اللجنة التنسٌقٌة للطوارئ الصحٌة:

تترأسهر اإلدارة العرمة للصحة العرمة والطوارئ ،وتتضمن عضوٌة اللجنة مدراء اإلدارات والبرامج اإلتحردٌة
وممثلً الجهرت الحكومٌة األخرى ،وكذلك ممثلٌن من منظمة الصحة العرلمٌة ،ومنظمة الٌونسٌف ،وجمعٌة الهالل
األحمر ،وكل من تراه اللجنة منرسبر ً من برقً المنظمرت .تجتمع اللجنة التنسٌقٌة بصورة دورٌة لمنرقشة الوضع
وتنسٌق الجهود واالستغالل االمثل للموارد ومتربعة موقف تنفٌذ الخطط.

مهرم اللجنة التنسٌقٌة:
•
•
•
•

تنسٌق جهود االستعداد واالستجربة
استقطرب الدعم
ترشٌد الموارد والجهود
تقوٌة الجوانب الفنٌة
جهات تنسٌقٌة أخرى:

ومن ذلك:
• اللجنة الفنٌة برلدفرع المدنً وتضم الجهرت الحكومٌة ذات الصلة بإدارة طوارئ موسم الخرٌف
• لجنة طوارئ موسم الخرٌف برئرسة وزارة الشؤون االنسرنٌة واالمم المتحدة وتضم الجهرت الحكومٌة
والمنظمرت الوطنٌة واالجنبٌة
• مجلس وزٌر الدولة وهو الٌة متربعة اسبوعٌة

لجان الطوارئ على المستوى الوالئى
تكوٌن/تفعٌل اللجرن العلٌر ،الفنٌة والتنسٌقٌة بكل الوالٌرت
تتم متربعة دورٌة إجتمرعرت لجرن الطوارئ برلوالٌرت و ٌتم رصد أهم القرارات النرتجة عن إجتمرعرتهر بإستمررة
المتربعة الٌومٌة للطوارئ.

المحور الثانً  :التخطٌط والتقٌٌم
تقوم إستراتٌجٌة اإلستعداد واإلستجربة للطوارئ علً المرتكزات اآلتٌة:
• تحدٌد وتحدٌث خررطة التعرض وتحدٌد المحلٌرت والمنرطق ذات االختطرر العرلً
• أسس التدخل االتحردي وإعطرء دور أكبر للوالٌرت
• التخطٌط المتكرمل والمبنً على خطط الوالٌرت
• استراتٌجٌرت التموٌل
ً
إضرفة الً
توضع خطة طوارئ موسم الخرٌف بنر ًء على التوقعرت الواردة من اإلرصرد الجوي ووزارة الري
التجررب والبٌرنرت المكتسبة من تجربة األعوام السربقة وتقدٌرات الدفرع المدنً .ومن ثم ٌتم تقدٌر المستهدف من
المواطنٌن الذٌن ٌتوقع أن ٌتضرروا من جرآء آثرر طوارئ موسم الخرٌف .هذا المستهدف ٌمثل الحد األدنً من
الذٌن سٌتأثرون  ،إال أنه ٌجب ان ٌوضع فً الحسبرن ان هذا العدد قد ٌزٌد فً حرلة عدم النجرح فً تنفٌذ بعض
التدخالت الصحٌة االسرسٌة ممر ٌتطلب التحول الً تدخالت إضرفٌة اكثر ضراو ًة.
ممر سبقٌ ،تم إعتمرد ثالثة مراحل (سٌنررٌوهرت) متوقعة تتحول فٌهر كل مرحلة للتً تلٌهر فً حرلة عدم تنفٌذ
متطلبرت تلك المرحلة .أضرفة لذلك توجد مجموعة من األنشطة الالزمة ،والتً ٌجب تنفٌذهر فً كل المراحل.
اوالً :األنشطة الالزمة:
تتعلق هذه األنشطة برلعمل اإلداري الخرص بإدارة الكررثة وتقوٌة المقدرات األسرس علً المستوي القومً
والوالئً للتعرمل مع اآلثرر السرلبة لموسم الخرٌف.
ثانٌاً :المرحلة االولى:
وتشتمل على حزمة من األنشطة الوقرئٌة وخدمرت الرعرٌة الصحٌة وأنشطة مكرفحة المالرٌر ،والتً ٌشترط تنفٌذهر
حتى تتجنب البالد الدخول الى المرحلة الثرنٌة .وترتكز هذه المرحلة على تخفٌف اآلثرر الصحٌة السرلبة على البٌئة

وذلك برلتركٌز على أنشطة مكرفحة النرقل ونقل النفرٌرت والفضالت والرقربة على االطعمة والتأكد من جودة المٌره.
التدخالت التً ستنفذ فً هذه المرحلة من المفترض أن تمنع حدوث أي وبرئٌرت فٌمر ٌتعلق برإلسهرل المرئً الحرد
وحمً الضنك والحمً الصفراء (صفر حرلة).
ثالثاً :المرحلة الثانٌة:
ٌتم اإلنتقرل الً هذه المرحلة فً حرلة الفشل فً تنفٌذ التدخالت المطلوبة للمرحلة األولً ممر قد ٌؤدي الً زٌردة
الحرالت المتوقعة من المالرٌر وحدوث وبرء محدود برإلسهرل المرئً الحرد فً المنرطق ذات اإلختطرر الشدٌد
وحرالت محدودة من حمً الضنك والحمً الصفراء.
من المفترض أن ٌتم فً هذه المرحلة تنفٌذ مجموعة انشطة تتعلق برلتدخالت الوقرئٌة والعالجٌة للمالرٌر الوبرئٌة
ً
إضرفة الى توفٌر خدمرت عالجٌة للمتأثرٌن.
واالسهرل المرئً وحمً الضنك والحمً الصفراء
رابعاً :المرحلة الثالثة:
ٌتم اإلنتقرل الً هذه المرحلة فً حرلة الفشل فً تنفٌذ التدخالت المطلوبة للمرحلة الثرنٌة ممر قد ٌرفع الحرالت
المتوقعة من المالرٌر الً اكثر من  4اضعرف ،إضرفة الً إتسرع نطرق المنرطق التً ستصبح موبؤة برإلسهرل
المرئً الحرد وزٌردة فً حرالت حمً الضنك والحمً الصفراء فً المنرطق ذات اإلختطرر الشدٌد.
عند الوصول الً هذه المرحلة البد من تنفٌذ تدخالت اكثر ضراو ًة فً مجرل معرلجة امراض المالرٌر واالسهرل
المرئً الحرد وحمً الضنك والحمً الصفراء إضرفة الً التركٌز على الجرنب العالجً بصورة اكبر.
أهم محاور خطة طوارئ موسم الخرٌف
اوالً :االنشطة المرتبطة بتقدٌم خدمرت الرعرٌة الصحٌة للمتضررٌن بكرمل مقومرتهر اولٌة وثرنوٌة وإحرلة.
ثرنٌر ً :أنشطة اصحرح البٌئة وسالمة المٌره وضمرن بٌئة سكنٌة سلٌمة للمتضررٌن.
ثرلثر ً :أنشطة الوقرٌة والتقلٌل من االمراض الوبرئٌة المرتبطة بموسم الخرٌف.
رابعر ً :أنشطة مكرفحة وعالج حرالت المالرٌر الوبرئٌة.
خرمسر ً :تحضٌر فرق االستجربة السرٌعة والٌة عملهم.
سردسر ً :التثقٌف الصحً.
سربعر ً :نظرم االمداد.
ثرمنر ً :نظرم المعلومرت واالنذار المبكر.
ترسعر ً :نظرم االشراف.
عرشراً :آلٌة التنسٌق مع الوالٌرت والشركرء.
الفرضٌات
ً
إضرفة الً التجررب والبٌرنرت المكتسبة من تجربة
بإعتبرر التوقعرت الواردة من اإلرصرد الجوي ووزارة الري
ً
خرصة العرمٌن  1811و2003م مع مراعرة نسب النمو السكرنً والعوامل االخرى المؤثرة سلبر ً
األعوام السربقة
او اٌجربر ًٌ ،تم حسرب المترثرٌن مبرشرة.
كل البرامج واالدارات ٌمكنهر حسرب مستهدفرتهر من العدد الكلً للمتوقع تأثرهم مع مراعرة الجوانب الفنٌة
والخبرات التراكمٌة والتدخالت واالستعدادات من االعوام السربقة .ومن ثم ٌتم تحدٌد منرطق الخطورة العرلٌة بنرءا
على تقررٌر االرصرد الجوي ٌتم تقدٌر الوالٌرت االكثر ترثراً وفترة الترثر

ٌتم الحسرب كرالتً:
•
•
•
•
•
•

العدد الكلى للمترثرٌن برلفٌضرنرت واألمطرر من الدفرع المدنً
عدد الذٌن سٌترثرون تأثراً برلغر ً هو  X282600العدد الكلً (فقدان لالرواح وكلً للمنرزل)
عدد الذٌن سٌترثرون تأثراً جزئٌر ً هو  X28000العدد الكلً (مراضة وفقدان جزئً للمنرزل)
عدد الذٌن سٌترثرون تأثراً محدوداً هو  X280العدد الكلً (فقدان جزئً للمنرزل والخدمرت)
 02والٌرت ستحترج للتدخل االتحردي (االرصرد والتقدٌر)
إستمرار الحرجة الً تلبٌة إحتٌرجرت المتأثرٌن لمدة ٌ 022وم (االرصرد)

المحور الثالث  :نظام المعلومات والتقارٌر
ٌبدأ العمل بنظرم المعلومرت ألعمرل الطواريء قبل بداٌة موسم الخرٌف وهو ٌعمل على استقبرل وتحلٌل وإرسرل
تقررٌر ومعلومرت من وإلى عدة جهرت
نظام جمع المعلومات
أهم الجهرت التً ٌتم استقبرل المعلومرت منهر هً:
أوالً :التقارٌر الواردة:
وزارة الري:
ً
التقرٌر الٌومً للمنرسٌب ٌتم إستالمه ٌومٌر من وزارة الرى والموارد المرئٌة بصورة منتظمة.
وزارة الشئون اإلنسانٌة:
تقوم بإعداد وإرسرل تقررٌر التنبؤ والتحذٌر وهو تقرٌر ذو دورٌة غٌر ثربتة.
تقارٌر الدفاع المدنً:
ً
ٌتم إستالمهر مرتٌن ٌومٌر وبصورة منتظمة ٌحتوى على توقعرت األمطرر ومنرسٌب النٌل واألضرار فى األرواح
والممتلكرت العرمة والخرصة والطرق والكبررى خالل ال 12سرعة المنصرمة.
تقارٌر الوالٌات:
ٌتم إستالم عدد خمسة أنواع من التقررٌر من الوالٌرت بعضهر بصورة دورٌة وأخري حسب األحداث كرآلتً :
أ) التقرٌر الٌومى للطوارئ :
تم تصمٌم إستمررة التقرٌر الٌومى للطوارئ وهى إستمررة ٌتم ملئهر وإرسرلهر بصورة ٌومٌة بواسطة مدٌر إدارة
الطوارئ تعكس أهم قرارات لجرن الطوارئ ومتربعة تطورات الطررئ فى حرلة حدوثة برلوالٌة.
اإلستراتٌجٌة التى أتبعت لنظرم التبلٌغ هى اإلتصرل من قبل المركز برلوالٌرت ٌومٌر ً
ب) التبلٌغ عن الطوارئ :
ٌتم التبلٌغ عن الطوارئ بواسطة إستمررة تمأل بواسطة مدٌر الطوارئ فى حرلة حدوث طررئ برلوالٌة فى حٌن
حدوثه وتحتوى على المعلومرت األولٌة عن الطررئ.
ج) التقٌٌم السرٌع للطوارئ:
ٌتم عمل التقٌٌم السرٌع للطوارئ بواسطة إستمررة التقٌٌم السرٌع للطوارئ والتى ٌتم ملئهر بواسطة أفراد فرق
اإلستجربة السرٌعة اإلتحردٌة أو الوالئٌة لعمل التقٌٌم الصحى السرٌع ورفع اإلحتٌرجرت العرجلة.
د) مؤشرات القٌاس والخطر:
تم وضع هذه المؤشرات بمشرركة اإلدارات المعنٌة لمتربعة أنشطتهر المتعلقة بطوارئ موسم الخرٌف وتحدٌد عتبة
التدخل اإلتحردى وهى :الوبرئٌرت ،المالرٌر  ،صحة البٌئة والتثقٌف الصحى .وٌتم جمعهر على مستوٌٌن:

• على مستوى الوالٌة وٌتم جمعهر بواسطة اإلدارات المعنٌة برإلتحردٌة إسبوعٌر ً
• على مستوى المنرطق المتأثرة وٌتم جمعهر بواسطة إدارة الطوارئ مرتٌن إسبوعٌر ً
من خالل التجربة إتضحت جدوى إستخدام مؤشرات التدخل اإلتحردى وذلك ألنهر أزالت اللبس وحدت من الجدل
حول متى ٌتم التدخل اإلتحردى فى الوالٌرت المتأثرة كمر أنهر قصرت المتربعة اإلتحردٌة على المنرطق األكثر تأثراً.
ثانٌا :الصحف ووسائل اإلعالم األخرى
ٌتم اإلتصرل ٌومٌر بمرتب الصحف واإلذاعرت المسوعة والمرئٌة لتقصً األخبرر واإلشرعرت ،وٌتم تسجٌلهر فً
استمررة المتربعة
نظام تحلٌل ونشر المعلومات
ٌتم جمع هذ التقررٌر بواسطة إستمررة متربعة أنشطة اإلستجربة برلمنرطق التى إستدعت عمل تقٌٌم صحى لهر وتتم
متربعتهر ٌومٌر ً .تستمر المتربعة الٌومٌة الى أن تتعدى مؤشرات القٌرس المستوى الخطر.
ٌتم رفع تقررٌر إسبوعٌة عن مستوي التنفٌذ للتدخالت الصحٌة المختلفة حسب الخطة المجرزة عن طرٌق اإلدارات
اإلتحردٌة المختصة .الهدف من هذه التقررٌر التأكد من أن الوضع الصحً ال ٌتجه نحو مستوي ٌشكل خطراً علً
الصحة العرمة حٌث ٌتم نقرشهر فً إجتمرع اللجنة الفنٌة
أهم الجهات التً ٌتم ارسال المعلومات لها هى- :
كل الوالٌات الشمالٌة ( )51والٌة
ٌومٌرً:
• تقرٌر الرى الٌومى لمستوى المنرسٌب للوالٌرت المتأثرة بفٌضرن النٌل.
اسبوعٌرً:
• تقرٌر عن الوضع الراهن لطوارئ الخرٌف ( الوالٌرت المتأثرة و حجم الضرر)
• تقرٌر عن أداء إدارات الطوارئ برلوالٌرت
• تقرٌر عن المنرطق المتأثرة خالل اإلسبوع الفرئت.
• تقرٌر إسبوعى عن مؤشرات القٌرس والخطر للمنرطق المتأثره.
تقررٌر غٌر منتظمة:
• تقرٌر كتربى عن األداء و قراءآت المؤشرات تصحبه توصٌرت لتحسٌن األداء.
• تقرٌر التنبؤ و التحذٌر من وزارة الشؤن اإلنسرنٌة
أعضاء غرفة الطوارئ بالوزارة
• التقرٌر الٌومى عن الوالٌرت
• التقرٌر الٌومً للمنرسٌب
• تقرٌر التنبؤ و التحذٌر من وزارة الشؤن اإلنسرنٌة
الجهات ذات الصلة بالصحة
• التقرٌر الٌومى و التراكمى للطوارئ

المحور الرابع  :التدرٌب واالشراف
التدرٌب
•
•
•
•

دورات تنشٌطٌة لفرق الطوارئ اإلتحردٌةٌ ،تم فٌهر عرض ومنرقشة مبدأ اإلستجربة السرٌعة والتقٌٌم
السرٌع للطوارئ.
تدرٌب فرق اإلستجربة السرٌعة الوالئٌة بكل الوالٌرت على التقٌٌم السرٌع للطوارئ
التدرٌب على نظرم المعلومرت و التقررٌر
التدرٌب المتخصص للبرامج واالدارات المختلفة
اإلشراف

ٌتم ترتٌب زٌررات إشرافٌة قٌردٌة وفنٌة من وزارة الصحة االتحردٌة لكل الوالٌرت بصورة روتٌنٌة فً اإلطرر
الزمنً من شهر ٌونٌو إلى ٌولٌو ،وتهدف هذه الزٌررات إلى:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الدعم الفنً فً التخطٌط ومتربعة تنفٌذ خطط طوارئ موسم الخرٌف
تفعٌل لجرن الطوارئ
تفعٌل نظرم المعلومرت
التدرٌب فً مجرل اإلستجربة
تفعٌل انشطة سالمة المٌره واالصحرح البٌئً
تفعٌل انشطة التثقٌف الصحً
موقف المخزون االستراتٌجً برلوالٌة
مراجعة استعداد المستشفٌرت لمواجهة امراض موسم الخرٌف
تلمس المعوقرت والمشركل

المحور الخامس :نظام االمداد والمخزون االستراتٌجً
هو نظرم اتحردي والئًٌ .تم تحدٌد الحرجة من حسرب التوقعرت والفرضٌرت ومن ثم تحدد كل إدارة احتٌرجرتهر
بحسب االسس الفنٌة المتعررف علٌهر فً كل إدارة .على أن االطرر العرم لهذا النظرم ٌتمثل فً:
•
•
•
•
•
•

وضع نظرم محدد لالمداد والتدرٌب علٌه
رصد الموارد المترحة وتحدٌد النقص
ضبط استخدام الموارد
رصد التغٌر فً المخزون والتنبٌه عند المستوٌرت الحرجة
تقررٌر المتربعة
تصنٌف وإدارة الدعم

