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موجز المستجدات 
66 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السودان حتى 17 أبريل 2020

أفادت وزارة الصحة االتحادية عن وجود 66 حالة مؤكدة من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد � السودان بما � ذلك 10 حاالت وفاة.

والية الخرطوم: 61 حالة

والية النيل األبيض: 3 حاالت

والية نهر النيل: حالة واحدة

والية الج�يرة: حالة واحدة

(١٩ أبريل ٢٠٢٠)

أبرز األحداث 
هناك 32 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما � ذلك

خمس حاالت وفاة أوردتها التقا�ير حتى 15 أب�يل

أعلنت حكومة السودان عن إغالق لوالية الخرطوم لمدة ثالثة
أسابيع ابتداء من 18 أب�يل

وقع برنامج الغذاء العالمي بالسودان اتفاقية مع وزارة المالية
الستيراد 200,000 طن متري من القمح

المنظمة الدولية للهجرة توفر مغاسل أيدي متنقلة بوالية الخرطوم

تلقى المساعدات اإلنسانية 7.6 مليون شخص � السودان � عام
2019

(١٦ أبريل ٢٠٢٠)

األرقام الرئيسية

األشخاص المحتاجون
(2020)

األشخاص المستهدفون
(2020)

النازحونالالجئون

9.3M6.1M

1.1M1.87M

التمويل 

المبلغ المتلقىاالحتياج

FTS: https://fts.unocha.org/appeals/87
0/summary

(٢٠٢٠)

$1.3B$230.6M

نسبة التمويل

S17%
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Sudan COVID-19 cases as of 189 April 2020

حتى 15 أبريل 2020 هناك 32 حالة إصابة بـ فيروس
كورونا المستجد في السودان ، بما في ذلك عمليات

العدوى المحلية

أفادت وزارة الصحة االتحادية أن هناك حالياً 32 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد،
بما � ذلك خمس حاالت وفاة � السودان. من بين حاالت اإلصابة هذه هناك حالتان
خارج والية الخرطوم - حالة واحدة � نهر النيل وحالة واحدة أخرى � النيل األبيض.
ووفقاً لخطة استجابة الالجئين الصادرة � يناير 2020 يعيش ما يقرب من 205,000
الجئ � تسعة معسكرات � والية النيل األبيض. وحتى اآلن ليس هناك أية حاالت

مؤكدة بين الالجئين أو النازحين � السودان.

من بين الحاالت الـ 32 التي أكدت حالياً:

حسب ما ورد فإن 12 حالة منها جاءت من خارج البالد ولها تا�يخ سفر حديث.

18 حالة منها هي حاالت عدوى محلية عن ط�يق المخالطة المباشرة بالحاالت المؤكدة.

وقد ادعت حالتان عدم وجود تا�يخ سفر حديث أو مخالطة بالمرضى مما يشير إ� احتمال العدوى المجتمعية.

تواصل األمم المتحدة والحكومة والشركاء � المجال اإلنسا� بذل الجهود لمنع فيروس كورونا المستجد واالستجابة له.

وتشمل األولويات الفو�ية ما يلي:

تع�يز برامج التنسيق الحكومية.

تحسين وتوسيع مراكز الحجر الصحي على مستوى الوالية.

رفع مستوى االتصال للتثقيف بالمخاطر واألنشطة المتعلقة بالسيطرة والوقاية من العدوى. �يادة قدرة الفحص لتجنب التأخير � التحاليل.

تع�يز مرافق الفحص والحجر الصحي عند نقاط الدخول.

تحسين تتبع المخالطة.

االستجابة بالركائز

الركيزة رقم 1 - التنسيق على المستوى الُقطري

نشطت مجموعة عمل كورونا المستجد مع موظفي األمم المتحدة المعينين لكل ركيزة من ركائز االستجابة. وقد قام شركاء األمم المتحدة بتحديث خطة
التأهب واالستجابة القط�ية لفيروس كورونا المستجد التي وضعت لتقديم الدعم لحكومة السودان والتأهب القومي لفيروس كورونا المستجد. حيث تركز
الخطة التي تتطلب تمويالً قدره 47 مليون دوالر لتنفيذها وهي تركز على تدابير الصحة العامة وتغطي ثالثة أشهر. وسيجري تحديثها شه�ياً أو إن تغير

الوضع.

جرى تنشيط مركز عمليات الطوارئ االتحادي بدعم من منظمة الصحة العالمية، وهو يعقد اجتماعاته يومياً.

ويتو� تنسيق جهود االستجابة لالجئين المنتدى التشاوري لالجئين الذي تقوده مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين. وقد قدم المنتدى خطة الوقاية
واالستجابة لفيروس كورونا المستجد للشركاء مع سينا�يوهات مختلفة � حالة تفشي فيروس كورونا المستجد � أي معسكر لالجئين أو مستوطنة لهم.

ووجد الالجئون تشجيعاً من الشركاء على المساهمة � خطط التنمية المحلية � كل والية بقيادة مجموعات عمل الالجئين.

الركيزة رقم 2 – ركيزة االتصال للتثقيف بالمخاطر وإشراك المجتمع

وتقوم اليونيسيف بتنسيق االتصاالت المتعلقة بالمخاطر وجهود إشراك المجتمع. وأنتجت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية مواداً للمعلومات والتعليم
واالتصال التثقيفي مثل المنشورات والملصقات ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة واألغا� التي توفر معلومات عن أعراض فيروس كورونا المستجد،

والمبادئ التوجيهية للوقاية، وتشجيع اعتماد الممارسات الصحية اإليجابية والتوصية بالبقاء � المنزل التي جرى توفيرها بلغات مختلفة.
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باإلضافة إ� ذلك، ترسل المعلومات والنصائح األساسية حول فيروس كورونا المستجد إ� أكثر من 13.5 مليون مشترك � الهاتف المحمول يومياً. كما
تقوم المحطات التلف�يونية واإلذاعية الخاصة والمملوكة للحكومة بإعطاء مساحات أثي�ية للبث � أوقات الذروة ل�يادة الوعي العام بشأن فيروس كورونا

المستجد مع قدرة على الوصول إ� ما يقدر بنحو 60٪ من سكان السودان (حوا� 24 مليون شخص).

تعمل كل من وزارة الصحة االتحادية وصندوق األمم المتحدة للسكان على مجموعة متنوعة من المبادرات. وقد قاموا معاً بتكييف مواد االتصال
التثقيفي بمخاطر فيروس كورونا المستجد الحتياجات النساء الحوامل والمرضعات. ودعم صندوق األمم المتحدة للسكان وزارة الصحة االتحادية بإنتاج

وطباعة مواد اإلعالم والتوعية لعامة السكان وكذلك لهذه المجموعات الرئيسية. وباإلضافة إ� ذلك، قدم صندوق األمم المتحدة للسكان دعماً لوزارة
الصحة االتحادية إلنتاج أشرطة فيديو عن منع انتشار فيروس كورونا المستجد واالحتياجات الخاصة للنساء الحوامل وللمواليد الحديثين.

وقاد صندوق األمم المتحدة للسكان بالتنسيق الوثيق مع وزارات الصحة الوالئية وكذلك وزارة الصحة االتحادية حملة تعبئة اجتماعية من خالل شبكات
األقران الشباب "واي بير" حيث انتهت الحملة األو� � 16 أب�يل 2020. وقام األقران الشباب بدو�يات بمكبرات صوت تستهدف المناطق عالية الخطورة

وكذلك النازحين بمواد التوعية باإلضافة إ� تو�يع الصابون والمطهرات ومواد اإلعالم والتثقيف واالتصاالت. وستبدأ حملة ثانية � 19 أب�يل 2020 – ومن
الجدير بالذكر أن اختيار القرى والمحليات يعتمد على توصيات من وزارات الصحة بالواليات.

أما � والية جنوب دارفور، فقد قامت منظمة الرؤية العالمية الدولية غير الحكومية الدولية ب�يارات ميدانية إ� الجزء الشما� من والية جنوب دارفور
(دوما ، ميرشينق وماناواشي) ل�يادة الوعي بشأن فيروس كورونا المستجد باستخدام مكبرات الصوت المحمولة وإجراء �يارات منزلية لتوعية الناس

برسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما نفذت منظمة الفيلق الطبي الدولية حملة مماثلة باستخدام مكبرات الصوت � معسكرات كلمة
والِس�يف والسالم. ونفذت مؤسسة المعونة النرويجية للكنيسة أنشطة توعوية حول فيروس كورونا المستجد � منطقتي برام والردوم. وقامت منظمة

كير إنترناشيونال سويسرا بنشر رسائل حول فيروس كورونا المستجد � معسكري السالم وكاس للنازحين. وقد قامت لجنة الالجئين األم�يكية بتو�يع 400
من مواد اإلعالم والتثقيف واالتصاالت.

الركيزة رقم 3 - فرق المراقبة واالستجابة الس�يعة والتحقيق � الحاالت قامت منظمة الصحة العالمية بتد�يب عشرة من فرق االستجابة الس�يعة � والية
ً الخرطوم. وسينتهي تد�يب فرق االستجابة الس�يعة لتغطية جميع المحليات � السودان بحلول نهاية أب�يل – حيث يتلقى حالياً التد�يب 1,242 شخصا

بوصفهم جزءاً من هذا البرنامج.

وقد استكملت منظمة الصحة العالمية المبادئ التوجيهية المؤقتة المتعلقة باستمارات المراقبة واإلبالغ الموحدة (باللغة الع�بية). وباإلضافة إ� ذلك
جرت مشاركة نماذج ومعايير أخرى مثل نماذج جهات المخالطة الق�يبة وقوائم الخطوط وقاموس البيانات مع وزارة الصحة االتحادية لتبسيط وتوحيد

التقا�ير.

الركيزة رقم 4 - نقاط الدخول

جميع نقاط الدخول مغلقة حالياً واألولوية هي االستمرار � تع�يز جاه�ية نقاط الدخول قبل إعادة فتحها. وتتمثل الخطة األولية � إعادة فتح نقاط
الدخول � 21 أب�يل، ومع ذلك، هناك مناقشات جا�ية حول تمديد هذا الجدول الزمني.

يام األحد واأل�بعاء مع 5-6 من الوزارات ذات الصلة ومفوضية العون اإلنسا� الحكومية لمناقشة القضايا المتعلقة وتجتمع اللجنة الفنية لنقاط الدخول أ
بحركة المساعدات اإلنسانية (أثناء حظر التجول)، وتقديم المساعدات ورحالت دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية.

كما تقوم وزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة العالمية بشراء اإلمدادات الالزمة لنقاط الدخول بما � ذلك سيارات اإلسعاف وبناء القدرات وإعادة تأهيل
مراكز الحجر الصحي � نقاط الدخول.

وقد دعمت منظمة الصحة العالمية تد�يب 65 ف�يقاً � نقاط الدخول على ترصد فيروس كورونا المستجد وتدابير مكافحة العدوى باستخدام التوجيه
المؤقت لمنظمة الصحة العالمية بشأن الترصد والوقاية من العدوى ومكافحتها. كما جرى تد�يب ما مجموعه 50 متطوعاً لبدء التثقيف الصحي �

بورتسودان مع التركيز على فيروس كورونا المستجد. وقد تبرعت منظمة الصحة العالمية بمواد الوقاية من العدوى ومكافحتها لمناطق الفرز (تقييم
حاالت المرضى أو المصابين وتصنيفهم ألغراض اإلحالة العالجية أو لإلجالء) والفحص األساسي � نقاط الدخول.

الركيزة رقم 5 – معامل التحاليل القومية

وقد د�بت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه 50 من موظفي معامل التحاليل على جمع العينات ونقلها وفحصها. كما تلقى موظفو المعامل معدات
الوقاية الشخصية من منظمة الصحة العالمية.
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ويجري حالياً معالجة جميع فحوصات فيروس كورونا المستجد من قبل المعمل القومي للصحة العامة � الخرطوم. وتسمح السعة الحالية بإكمال 30
تحليالً � اليوم. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة االتحادية ل�يادة سعة الفحوصات المعملية من خالل إنشاء معامل إضافية ل�يادة السعة

اإلجمالية إ� 600 فحص � اليوم. وجرى استالم ما مجموعه 25,000 مجموعة اختبار حتى اآلن – حيث استلمت 5,000 مجموعة تحليل من مركز د�
وجرى التبرع بـعدد 20,000 تحليل إضا� للمعمل القومي للصحة العامة من مؤسسة جاك ما � الصين.

الركيزة رقم 6 - العدوى والوقاية والسيطرة

ويجري إرسال إمدادات مكافحة العدوى مثل الصابون وخزانات المياه ومعقم اليدين وإمدادات تنقية المياه إ� الواليات.

و� جزء من الجهود المبذولة لتفعيل الخط الساخن لوزارة الصحة االتحادية، قدمت اليونيسيف 10 أجهزة كمبيوتر سطح المكتب له. كما تقدم منظمة
الصحة العالمية دعماً مالياً شه�ياً للخط الساخن. ويتلقى الخط الساخن � المتوسط 3,000 – 4,000 مكالمة � اليوم.

وقد طورت مجموعة كاملة من المواد التد�يبية ألطباء التوليد وأطباء األطفال والعاملين الصحيين المجتمعيين وفرق الرعاية الصحية األولية باللغتين الع�بية واإلنجلي�ية. وقد

ً للمد�بين ألطباء األطفال والتوليد والقابالت المجتمعيات. ويستمر التد�يب على مستوى الواليات ومن المتوقع أن يكتمل على الصعيد أجرى صندوق األمم المتحدة للسكان تد�يبا

ً على إتاحة الوصول، القومي بحلول نهاية الشهر بهدف إجما� لتد�يب 900 قابلة وغيرها من العاملين � مجال الرعاية الصحية. وبالنسبة للواليات التي قد تكون لديها قيودا

رتب صندوق األمم المتحدة للسكان، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة االتحادية تسجيالت فيديو للدورات التد�يبية. والية الخرطوم

وفرت المنظمة الدولية للهجرة 20 من مغاسل األيدي المتنقلة � متناول األشخاص المشردين � سبعة مواقع � والية الخرطوم. وقد
قدمت هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة والية الخرطوم للتنمية االجتماعية ووزارة الصحة الوالئية بها.

وقد قام برنامج األمم المتحدة اإلنما� � 7 و8 أب�يل بتو�يع الصابون السائل، ومعقمات األيدي، والكمامات، والمناديل الورقية، ومواد
التنظيف على 308 سجينة � أم درمان و2,200 سجين � سجن الهدى.

واليات دارفور

تلقى صندوق األمم المتحدة للسكان مواد الوقاية من العدوى واللوازم الميدانية التي ستوزع ابتداء من 22 أب�يل 2020 إ� واليات دارفور.

وتقوم منظمة اإلغاثة الدولية غير الحكومية بتوفير تد�يب الوقاية من العدوى وتو�يع مجموعات الوقاية من العدوى (الصابون ، المطهرات ،
القفازات والكمامات) على العاملين الصحيين � العيادات المدعومة � والية شرق دارفور وهي العيادات التي تقدم خدمات صحية وتغذوية

لالجئين والمجتمعات المضيفة.

الركيزة رقم 7 - إدارة الحاالت

تخطط وزارة الصحة االتحادية إلنشاء 18 مركزاً إلدارة الحاالت � السودان. إذ يوجد حالياً 314 س�يراً إلدارة الحاالت � السودان، � أوضاع استعداد
مختلفة. ويوجد � الخرطوم 125 س�يراً � مستشفيات أمبدة والخرطوم وجبره، وتهدف الوزارة إ� �يادتها إ� 1,433 س�يراً � جميع أنحاء البالد. وال تزال

جبره هي المركز الرئيسي الذي يتلقى الحاالت الخفيفة والشديدة.

أما على مستوى الوالية فقد حددت وزارة الصحة الوالئية المواقع التي سيجري فيها إنشاء مراكز الحجر الصحي، ومع ذلك، فهناك حاجة إ� اإلمدادات
لجعلها تعمل بكامل طاقتها.

وقد دعمت منظمة الصحة العالمية تد�يب موظفي وزارة الصحة على إدارة الحاالت على مستوى الوالية. وقامت منظمة أطباء بال حدود ومنظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة االتحادية بتد�يب طاقم عمل - بما � ذلك 40 طبيباً للطوارئ - من 90 مستشفى على إدارة الحاالت والوقاية من ومكافحة

العدوى وتصنيف المرضى. كما جرى تد�يب 168 كادراً إضافياً � واليات البحر األحمر وسنار والنيل األزرق. وتلقى التد�يب على مكافحة العدوى ما يقرب
من 100 سائق سيارة إسعاف.

ودعم صندوق األمم المتحدة للسكان طباعة 58 ألف نسخة من البروتوكوالت القومية بشأن إدارة حاالت فيروس كورونا المستجد، بما � ذلك معلومات
عن الفرز والتصنيف، وإدارة الحاالت، وتنظيف سيارات اإلسعاف، وتقديم الرعاية المنزلية، وأداة لتسجيل شدة فيروس كورونا المستجد.

ووزع صندوق األمم المتحدة للسكان مجموعات الصحة اإلنجابية على وزارة الصحة االتحادية لكل من مركز جبره للعالج واألطقم المعدة مسبقاً �
مستشفى يونيفرسال لضمان استجابة تلك المرافق الحتياجات النساء الحوامل ذوات الحاالت المؤكدة / المشتبه بها باإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
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و� والية جنوب دارفور جرى تركيب جها�ين للتهوية � مستشفى نياال التعليمي ومستشفى العيون، والتي حددت بوصفها مراكزاً للحجر الصحي. كما
تلقت وزارة الصحة بالوالية 20,000 جهاز حماية شخصي من الحكومة االتحادية والتأمين الصحي باإلضافة إ� ما جرى شراؤه من الخارج وهو اآلن �

نياال.

قامت منظمة كير الدولية السويس�ية بتد�يب 144 كادراً من محليات كلما وكاس والسالم وشرق جبل مرة على تحديد وإدارة الحاالت. وقامت وزارة
الصحة الوالئية بتد�يب لمدة 28 يوماً للطاقم الطبي، بما � ذلك األطباء وأطباء الصحة العامة وفنيو المعامل على إدارة الحاالت. ودعمت منظمة الصحة

العالمية تد�يب 56 كادراً طبياً إضافياً (أطباء وموظفو الصحة العامة وفنيو معامل التحاليل). وقامت لجنة الالجئين األم�يكية بتد�يب 27 من الموظفين
الطبيين من محليات بليل وكلمة والسالم وق�يضه ودمسو على المراقبة.

الفجوات

انخفاض مستويات مخزون األدوية واإلمدادات الطبية داخل البالد وسط ارتفاع األسعار بسرعة.

هناك حاجة للوازم لمراكز الحجر الصحي خارج الخرطوم.

الركيزة رقم 8 - الدعم التشغيلي واللوجستي

� 15 أب�يل 2020 قدم برنامج الغذاء العالمي دعماً وهو عبارة عن شحنة من اإلمدادات الطبية الممنوحة للسودان. وشمل التبرع مواد الفحوصات
والكمامات والمالبس الواقية وموا�ين الحرارة والقفازات الطبية.

باإلضافة إ� ذلك، قام برنامج الغذاء العالمي بشراء 11 حاوية مبردة. ومن المتوقع وصول الحاويات إ� البالد بحلول نهاية الشهر لدعم تخ�ين المواد
الطبية التي تتطلب التخ�ين البارد.

الفجوات

أثر إغالق الحدود سلباً على إتاحة وصول اإلمدادات.

يؤثر نقص الوقود على النقل، مما سيؤثر سلباً على نقل اإلمدادات � جميع أنحاء البالد.

استأنفت دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية رحالت الركاب يوم 14 أب�يل 2020. غير أن رحالت الركاب
ستتوقف مرة أخرى إبان اإلغالق لمدة ثالثة أسابيع � الخرطوم والذي سيبدأ � 18 أب�يل. ومن المتوقع أن تستمر رحالت شحنات البضائع

� دائرة األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية كالمعتاد.

التنبؤ 
تأثير فيروس كورونا المستجد على األمن الغذائي في السودان

من المرجح أن يترك وباء فيروس كورونا المستجد تأثيراً على األمن الغذا� والتغذية � السودان من خالل التأثير على ركائز األمن الغذا�. وبينما يتغير
الوضع بسرعة يوشك أن يكون لبعض التطورات واالتجاهات األخيرة تأثير كبير على الوضع � البالد.

ويقول تق�ير بعثة تقييم إمدادات المحاصيل والغذاء إ� السودان الصادر � فبراير 2020 إن إنتاج القمح السودا� هذا العام يقدر بنحو 726,000 طن
وهو ما يمثل حوا� 25 � المائة من إجما� استهالك البالد للقمح (2.9 مليون طن). وهذا يشير إ� أن السودان يحتاج هذا العام إ� استيراد حوا� 2.2

مليون طن من القمح. وبالنسبة للمحاصيل المعتمدة على االستيراد مثل القمح والذرة واألرز، يستورد السودان عادة حوا� 70 إ� 80 � المائة من
الكمية ألن اإلنتاج المحلي أقل من الطلب واالستهالك الوطنيين.

وقد استورد السودان 2.7 مليون طن من القمح ودقيق القمح � 2019، بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دوالر أم�يكي، وفقاً ألحدث تق�ير عن التجارة
الخارجية صادر عن بنك السودان المركزي.

برنامج الغذاء العالمي يستورد 200 ألف طن متري من القمح

�

(١٦ أبريل ٢٠٢٠)

https://cbos.gov.sd/en/content/quarter-42019
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ع برنامج الغذاء العالمي بالسودان اتفاقية مع وزارة المالية الستيراد 200,000 طن متري من القمح � 13 أب�يل، مما سيساعد على ضمان اإلمداد وق�
المستمر للمخابز المحلية. وتعادل هذه الكمية حوا� 10 � المائة من واردات القمح المطلوبة للسودان لعام 2020.

وستقوم الحكومة بسداد للبرنامج بالجنيه السودا�، مما سيمكن البنك المركزي السودا� من االحتفاظ بأكثر من 50 مليون دوالر بالعملة الصعبة الالزمة
لتوفير السلع االستراتيجية. ويهدف برنامج الغذاء العالمي وغيره من شركاء قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش إ� تقديم المساعدات إ� 4.7 مليون

شخص محتاج � جميع أنحاء السودان � عام 2020.

قيود وتوقعات تصدير القمح

� ضوء التدابير ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد فرضت بعض البلدان المصدرة للحبوب قيوداً على الصادرات. حيث أعلنت حكومة روسيا � 2
أب�يل قيوداً على صادرات الحبوب بما � ذلك القمح وحددت سقفاً ال يتجاوز 7 ماليين طن بين 1 أب�يل و30 يونيو 2020. وروسيا هي واحدة من أكبر
مصدري القمح � العالم. و� العام الزراعي من يوليو 2018 إ� يونيو 2019 كانت قد صدرت أكثر من 43.3 مليون طن من جميع الحبوب، بما � ذلك

35 مليون طن من القمح وفقاً لتقا�ير وسائل اإلعالم الروسية.

وقد حذت حذوها بعض البلدان األخرى المصدرة للحبوب، بما � ذلك رومانيا وأوكرانيا، وقيدت أيضا صادرات الحبوب. وهذا ال يبشر بالخير بالنسبة
للسودان، خاصة إذا ما جرى تمديد هذه القيود إ� ما بعد يونيو.

ففي عام 2019 استورد السودان 86 � المائة من القمح من هذه البلدان الثالثة، حيث شكلت الواردات من روسيا حوا� 66 � المائة من إجما� قيمة
واردات القمح (0.8 مليار دوالر أم�يكي)، وفقاً لبنك السودان المركزي.

ومما ي�يد من تفاقم الوضع نقص العملة الصعبة الستيراد السلع االستراتيجية. فقد قال صندوق النقد الدو� � تق�ير صدر � مارس 2020 إن
احتياطيات السودان الدولية منخفضة، حيث كانت تقدر بنحو 1.4 مليار دوالر � أكتوبر 2019 أو ما يعادل شه�ين من الواردات. وقال صندوق النقد الدو�

باء وإمدادات الغذاء. إن النقد األجنبي المحدود لواردات الوقود أدى إ� التقنين واستمرار النقص وقطوعات الكه�

التأثير المحتمل الذي قد يخلفه فيروس كورونا المستجد على األمن الغذا�

� نشرة اإلنذار المبكر � أب�يل 2020، قالت األمانة الفنية لألمن الغذا� السودا� إنه إذا ما استمرت حاالت فيروس كورونا المستجد � ال�يادة، فإن
األمن الغذا� سيتأثر إذ أن جزءاً من المتأث�ين هم بالضرورة جزء من القوى العاملة المنتجة. كما سيؤثر ذلك على توفر الغذاء واستهالكه، فضالً عن تأثر

أجزاء من االقتصاد األكثر عرضة لتقلبات العرض والطلب مثل النقل والطاقة والتصنيع. وتقول األمانة الفنية لألمن الغذا� السودا� إن التأثير المباشر
سيكون � أسواق المواد الغذائية بسبب نقص العمالة إذا استمر ذلك الوضع. وسيظهر تأثير آخر � انقطاع النقل وتدابير الحجر الصحي التي تحد من
وصول المزارعين إ� أسواق المدخالت والمخرجات عالوة على �يادة � فقد وهدر الطعام نتيجة النقطاع سلسلة اإلمداد الغذا�. ومن ناحية أخرى، فإن

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف القوة الشرائية سيؤثران سلباً على القدرة على الحصول على الغذاء. وقالت األمانة الفنية لألمن الغذا� السودا� إن
أنماط االستهالك سوف تتحول إ� نوعيات وكميات منخفضة من الغذاء، مما سي�يد من معدالت سوء التغذية.

ووفقاً لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة فإن البلدان التي تعا� من أزمات إنسانية قائمة بالفعل (بما � ذلك السودان) معرضة بشكل
خاص آلثار جائحة فيروس كورونا المستجد. ويرجح أن ترتفع احتياجاتها المحلية أعلى مما هي عليه نتيجة للوباء، لذا فمن األهمية بمكان أن تضمن

البلدان المانحة استمرار تقديم المساعدات اإلنسانية حيثما كان عدم استتباب األمن الغذا� مرتفعاً بالفعل.

وسيحتاج 9.3 مليون شخص � السودان إ� المساعدات اإلنسانية � عام 2020 ويهدف شركاء خطة االستجابة اإلنسانية إ� تقديم المساعدات الغذائية
ومساعدات وسائل العيش إ� 4.7 مليون شخص من ضمن ال 6.1 مليون شخص المستهدفين. ولم�يد من المعلومات، يرجى االطالع على خطة

االستجابة اإلنسانية لعام 2020. أحد األسباب الرئيسية ل�يادة عدد األشخاص المحتاجين � السودان على مدى السنوات القليلة الماضية كانت األزمة
االقتصادية التي اتسمت بارتفاع معدالت التضخم وضعف النمو االقتصادي ونقص الوقود والقمح واألدوية. و� تق�ير آفاق االقتصاد العالمي الذي صدر

حديثاً عن تأثير فيروس كورونا المستجد على االقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدو� إنه بعد االنكماش � 2018-2019 من المتوقع أن ينكمش
االقتصاد السودا� بنسبة 7.2 � المائة أخرى.

االستجابة للطوارئ 
المنظمة الدولية للهجرة توفر مغاسل متنقلة لأليدي بوالية الخرطوم

(١٧ أبريل ٢٠٢٠)

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202004020024?type=pdf
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/02/russia-restricts-grain-exports-amid-pandemic-a69852
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2020/English/1SDNEA2020001.ashx
http://www.fao.org/2019-ncov/en/
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-humanitarian-response-plan-2020-january-2020
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx?la=en
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Distribution of IOM hand-washing facilities to a
community centre for children and youth living on the

streets in Ombeda locality, Omdurman-Khartoum
State, during COVID-19 Awareness Raising

Campaign. Photo: IOM/ Yasir Elbakri

أنشأت المنظمة الدولية للهجرة 20 مرفقاً متنقالً لغسل اليدين، والتي يتاح الوصول
إليها اآلن بالنسبة لألشخاص المشردين � سبعة مواقع � والية الخرطوم بوصفها

جزءاً من استجابتها الطارئة لفيروس كورونا المستجد. وقد طورت هذه المبادرة
بالتنسيق الوثيق مع وزارة التنمية االجتماعية بوالية الخرطوم ووزارة الصحة بالوالية

لالستجابة للحاجة الملحة للمجتمع المحلي لمياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية
المناسبة. حيث يعد الحصول على المياه المأمونة والمرافق الصحية � أجزاء من

السودان مشكلة صحية عامة رئيسية وتفاقمت أكثر � المناطق المتأثرة بالنزاع.

وتمهد هذه المبادرة الط�يق لحملة توعية بفيروس كورونا المستجد تستهدف األطفال
والشباب المشردين � الخرطوم سيجري تنفيذها من قبل وزارة التنمية االجتماعية

بوالية الخرطوم بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالوالية، ومنظمة
صندوق رعاية المرضى، وشباب بدون حدود، والجمعية السودانية لخ�يجي المعاهد

والجامعات العراقية، والمنظمة الدولية للهجرة.

إن األطفال والشباب الذين ال يتمتعون بالدخل األسري اآلمن، وأولئك الذين انفصلوا
عن عائالتهم ويعيشون � مستوطنات ومعسكرات غير رسمية، معرضون لخطر

متزايد خالل الوباء. وكثيراً ما يكون وصولهم محدوداً إ� الرعاية الصحية األساسية
والمعلومات الصحية، وكذلك مرافق المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

ويعد الوصول اآلمن إ� المياه النظيفة والمرافق الصحية والظروف الصحية أمر بالغ األهمية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتواصل المنظمة
الدولية للهجرة حشد الجهود لمنع انتشار المرض من خالل إقامة وتع�يز خدمات المياه والمرافق الصحية. كما سيجري إنشاء مرافق إضافية لغسل اليدين

والتبرع بها لحكومة السودان لمواجهة هذا التفشي.

تحليل 
من المحتمل أن تتأثر سلسلة اإلمدادات الطبية بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد

من ضمن إجراءات منع انتشار ومراقبة فيروس كورونا المستجد ستبقى السفن التي تمر عبر قناة السويس إ� بورتسودان - ميناء السودان الرئيسي
الستيراد السلع االستراتيجية - � الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. وينطبق هذا أيضاً على الشحنات من الصين ومصر واليابان وإيران وكو�يا الجنوبية

وأوروبا. لذا فهناك مخاوف من أن هذا سيؤخر أي شحنات، بما � ذلك شحنات األدوية الحيوية واللوازم الطبية.

كما أن إجراءات التخليص الجمركي لألدوية والمستلزمات الطبية، بما � ذلك تلك المتعلقة باستجابة فيروس كورونا المستجد، عادةً ما تستغرق بين 4-3
أسابيع � حالة عدم حدوث أي انقطاع. وتواجه الوكاالت اإلنسانية حالياً تحديات فيما يتعلق بتخليص اإلمدادات الطبية بسبب ترتيبات العمل من المنزل

وبسبب أن بعض الهيئات الحكومية تعمل بعدد محدود من الموظفين (30 � المائة)، مما يؤثر على العملية برمتها.

ونظراً ألن اإلجراءات العادية الحالية تستغرق وقتاً وتؤثر على القدرة على االستجابة لفيروس كورونا المستجد، فإن األمم المتحدة وشركائها تدعو لإلفراج
الس�يع عن جميع الشحنات واإلمدادات الستجابة فيروس كورونا المستجد على أساس استثنا�.

وحتى من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت واردات السودان من األدوية واللوازم الطبية متأثرة باألزمة االقتصادية بالفعل. حيث كانت واردات
األدوية � السودان � عام 2019 أقل بنسبة 20 � المائة مقارنة بعام 2017 وفقاً آلخر تحديث من بنك السودان المركزي. وينتج عن ذلك انخفاض
توفر األدوية � كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة وذلك وفقاً لوزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة العالمية. ولمعرفة

الم�يد عن واردات األدوية راجع هذا التق�ير السابق من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان.

ونظراً إ� البنية التحتية الصحية المحدودة وحقيقة أن معظم األدوية والمستلزمات الطبية التي يجري استهالكها � أف�يقيا تأ� عن ط�يق االستيراد، فقد
دعا وزراء المالية اإلف�يقيون � وقت سابق من هذا الشهر المجتمع الدو� إ� دعم تحديث البنية التحتية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمرافق القائمة.
ولم�يد من المعلومات حول كيفية تأثر االقتصادات األف�يقية بفيروس كورونا المستجد والتحديات ذات الصلة، يرجى االطالع على هذا الرابط المقدم من

اللجنة االقتصادية ألف�يقيا التابعة لألمم المتحدة.

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation%20Report%20-%20Sudan%20-%2019%20Mar%202020.pdf
https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-impact?utm_source=PDF&utm_medium=PDFART&utm_content=108190690&utm_campaign=108399087
https://www.uneca.org/vc-covid19-impact-africa
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و� الوقت نفسه، تبرع البنك اإلسالمي للتنمية � جدة، المملكة الع�بية السعودية، بمبلغ 50 مليون دوالر أم�يكي لوزارة الصحة االتحادية من أجل
استجابة فيروس كورونا المستجد � البالد. وباإلضافة إ� ذلك، و� جزء من استجابتها العالمية للمساعدات اإلنسانية والصحية لمكافحة وباء فيروس

كورونا المستجد أعلنت الواليات المتحدة � 27 مارس عن تبرع بقيمة 8 ماليين دوالر للسودان. وستوفر هذه المساعدات � المقام األول الدعم
واإلمدادات ذات الصلة بالصحة لدعم أنشطة المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

تحليل 
تلقى 7.6 مليون شخص في السودان المساعدات اإلنسانية في عام

2019

� عام 2019 تلقى 7.6 مليون شخص � جميع أنحاء السودان مساعدات إنسانية قدمتها األمم المتحدة
وشركاؤها � إطار خطة االستجابة اإلنسانية، وفقاً لتق�ير رصد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019 (يناير -

ديسمبر 2019) الذي صدر هذا األسبوع. ويشمل ذلك 7.1 مليون شخص تلقوا مساعدات متعددة القطاعات
(المساعدات من أكثر من قطاعين)، وفًقا لتق�ير رصد خطة االستجابة اإلنسانية. حيث تتفاوت جغرافياً عملية

تقديم المساعدات المتعددة القطاعات � عام 2019. وقد ركزت الغالبية العظمى من االستجابة المتعددة
القطاعات - 90 � المائة - على واليات دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان والنيل األزرق. وبلغت نسبة

سكان دارفور نحو 65 � المائة، � حين حصلت والية جنوب كردفان وغرب كردفان والنيل األزرق على 25 �
المائة من المساعدات المتعددة القطاعات. بيد أن الشركاء � األجزاء الوسطى والشرقية من السودان يجتهدون
للوصول إ� األشخاص، حيث تمثل تلك المناطق تسعة � المائة من األشخاص الذين تلقوا مساعدات متعددة

القطاعات. وبينما تزايدت االحتياجات � هذه المناطق كان هناك نقص � الشركاء الذين يمكنهم تقديم
المساعدات المتعددة القطاعات وكذلك نقص � التمويل لتنفيذ البرامج - وقد أدى هذا النقص � الموارد إ� إعاقة تقديم الخدمات � الوقت المناسب.

لم�يد من المعلومات والتفاصيل راجع التق�ير هنا

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)

صور 
خريطة السودان المحدثة متوفرة اآلن لمحليات السودان ال 189 كافة

(٥ مارس ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200405_Sudan_PMR_01Apr20_JAN-DEC19.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200405_Sudan_PMR_01Apr20_JAN-DEC19.pdf
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تعاون ف�يق نظام المعلومات الجغرافية � الجهاز المركزي لإلحصاء، والمركز القومي للمعلومات، ووزارة الحكم االتحادي، وهيئة المساحة السودانية
(الهيئة الحكومية المخولة بإجازة الحدود الجغرافية)، بالتعاون بين اليونيسيف ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) لتحديث الحدود
اإلدا�ية لخ�يطة السودان. وتعكس الخ�يطة الجديدة الحدود المتفق عليها لجميع الواليات البالغ عددها 18 والية و189 محلية � البالد. كما جرى تحميل
ً حدود الواليات والمحليات النهائية على موقع مركز بيانات الجغرافيا المكانية التابع لحكومة السودان. وتشكل هذه البيانات التشغيلية المشتركة عنصرا

حاسماً للتخطيط المشترك وصنع القرار بين الشركاء � المجال اإلنسا� والشركاء � التنمية والحكومة.

يرجى النقر هنا لتن�يل الخ�يطة

تفاعلي 
السودان: أداة من يفعل ماذا وأين التفاعلية

جرى تصميم " أداة من يفعل ماذا وأين" إلظهار أين تعمل المنظمات اإلنسانية وما الذي تفعله من أجل تحديد الفجوات والتخطيط لالستجابة اإلنسانية
� المستقبل. وتتضمن مجموعة البيانات التفاعلية هذه قائمة بالمنظمات اإلنسانية حسب الوالية والقطاع المسجلة حالياً � السودان.

OCHAsudan@un.org هل لديك تحديثات؟ اتصل بـ

شاهد هذه األداة التفاعلية على :

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

http://sgdc.geoportal.gov.sd/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_map_05Mar20_A3_V1.pdf
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
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https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

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

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence

https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence :عرض هذا الرسم التفاعلي
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