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أبرز األحداث 
هناك 4,346 شخًصا أكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد �
السودان بما � ذلك 195 حالة وفاة وذلك حتى 26 مايو 2020.

تصنف عدوى فيروس كورونا المستجد � السودان اآلن على أنها
عدوى مجتمعية. إذ ال يمكن تتبع سلسلة العدوى بالنسبة لغالبية

الحاالت.

أوردت التقا�ير بالغات عن حاالت إصابة بفيروس كورونا المستجد
� جميع واليات السودان الثما� عشرة. غالبية األشخاص الذين

أكدت إصابتهم بالفيروس هم � والية الخرطوم

جرى تمديد إجراءات اإلغالق بوالية الخرطوم حتى 2 يونيو 2020

أتيح حصول مليون شخص على المساعدات اإلنسانية � ال�بع
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد � السودان حتى 26 مايو 2020.األول من عام 2020

تصوير واستخدام الحدود واألسماء الجغرافية والبيانات ذات الصلة المعروضة
على الخرائط ال يضمن أن تكون خالية من األخطاء وال تعني بالضرورة موافقة

أو قبول رسمي من األمم المتحدة.

(٢٨ مايو ٢٠٢٠)

األرقام الرئيسية

األشخاص المحتاجون
(2020)

األشخاص المستهدفون
(2020)

النازحونالالجئون

اإلصابات المؤكدة بفيروس
كورونا المستجد

حالة وفاة بفيروس كورونا
المستجد

9.3M6.1M

1.1M1.87M

4,346195

التمويل 

المبلغ المتلقىاالحتياج

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

(٢٠٢٠)

$1.4B$310.6M

نسبة التمويل

So22%

لألتصال بنا
باوال ايمرسون
رئيس المكتب

 emersonp@un.org

ماري كيلر
رئيس قسم الرصد وإعداد التقا�ير

 kellerm@un.org

االتجاهات 
وزارة الصحة السودانية تؤكد وجود 4,346 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك حتى 26

مايو 2020

هناك 4,346 حالة مؤكدة باإلصابة بفيروس كورونا المستجد بالسودان، بما � ذلك 195حالة وفاة وذلك حتى 26 مايو 2020.

الحالة األو�: كانت � 14 مارس 2020

(٢٨ مايو ٢٠٢٠)
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إجما� الحاالت: 4,346 حالة حتى 26 مايو 2020

إجما� الوفيات: 195

الواليات المتأثرة: 18والية من أصل 18 والية

المدارس: مغلقة (8,375,193 الدارسين المتأث�ين)

الحدود / الرحالت الجوية: جميع الحدود الب�ية مغلقة. وقد مددت هيئة الطيران المد� السودا� � 17 مايو إغالق المطارات أمام الرحالت
الدولية والمحلية حتى 31 مايو 2020. وهذا ال يشمل رحالت الشحن المبرمجة من رحالت المساعدات اإلنسانية والدعم الفني واإلنسا�؛

ورحالت الشركات العاملة � حقول النفط؛ ورحالت اإلخالء للمواطنين األجانب.

تدابير االحتواء: والية الخرطوم تحت اإلغالق لمدة ثالثة أسابيع ابتداء من 18 أب�يل. والجسور التي ت�بط الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري
مغلقة. ويمكن لألشخاص الوصول إ� متاجر األحياء والمخابز والصيدليات � الجوار بين الساعة السادسة صباحًا والواحدة بعد الظهر يومًيا.

وباإلضافة إ� ذلك، أوقفت وزارة األوقاف صالة الجماعة � المساجد وخدمات الكنائس � الوالية خالل مدة اإلغالق البالغة ثالثة أسابيع.
وأغلقت بعض الواليات � دارفور الحدود وفرضت حظر التجول للحد من حركة األشخاص.

الوضع

ً سجل السودان أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد � 14 مارس 2020. ومنذ ذلك الحين، قامت وزارة الصحة االتحادية بتأكيد أن 4,346 شخصا
قد أصيبوا بالفيروس، من بينهم 195 حالة وفاة. ومعظم الحاالت المؤكدة هي � والية الخرطوم. ومستبقة اإلغالق الذي يستمر لثالثة أسابيع � والية

الخرطوم، استهدفت السلطات 600,000 من فقراء الحضر للحصول على مساعدات ولمرة واحدة خالل مدة اإلغالق متضمنة السالل الغذائية واإلمدادات
الضرو�ية. وقد شرعت وزارة المالية والتخطيط االقتصادي � دراسة خيارات لدعم المواطنين إبان مدة اإلغالق لفيروس كورونا المستجد. ومن بين األنشطة
قامت الوزارة برسم خطة ل�يادة التمويل للقطاع الصحي؛ مع توفير التحويالت النقدية لعدد 80 � المائة من السكان (30 مليون شخص) تبلغ 500 جنيه
سودا�(9 دوالر أم�يكي) للفرد � الشهر – وبصفة رئيسية عمال القطاع غير الرسمي الذين ستتأثر مصادر كسب عيشهم بسبب اإلغالق؛ وإصالح مرتبات

الخدمة المدنية لدعم المداخيل الثابتة، والتخفيف على القطاع الخاص من خالل اإلعفاءات الض�يبية والجمركية؛ وتقي�م الوزارة الدعم المحتمل للمصد�ين
وغيرهم من الصناعات اإلنتاجية المتأثرة بأسعار الصرف وانخفاض القيمة.

وتواصل األمم المتحدة والحكومة االتحادية والشركاء � مجال المساعدات اإلنسانية بذل الجهود المشتركة لمنع واالستجابة النتشار فيروس كورونا
والتصدي له � السودان. ويجري حالًيا تنفيذ خطة للتأهب واالستجابة الُقط�يةلفيروس كورونا المستجد التي تقوم على ثماِن ركائز من قبل وكاالت األمم

المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء اآلخ�ين دعًما لالستجابة التي تقودها الحكومة السودانية.

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 وتجنب التأخير.

تع�يز مرافق الفحص والحجر الصحي عند نقاط الدخول.

تحسين تتبع المخالطة.

المصادر الرسمية:

وزارة الصحة االتحادية السودانية

منظمة الصحة العالمية بالسودان - تويتر

مصادر أخرى:

االنقطاع التعليمي � ضوء االستجابة لفيروس كورونا المستجد، المصدر اليونسكو

قيود السفر � العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الصادرة من قبل قسم الطوارئ � برنامج الغذاء العالمي

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-corona-virus-covid-19-country-preparedness-and-response-plan-cprp-april-2020
http://www.fmoh.gov.sd/En/index.php?id=1
https://twitter.com/whosudan
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/db5b5df309ac4f10bfd36145a6f8880e
https://www.icao.int/safety/Pages/COVID-19-Airport-Status.aspx
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وضع المطارات العالمية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد،الصادر عن منظمة الطيران المد� الدو�

حالة القطاع 

مليون دوالر أم�يكي هو مبلغ التمويل المطلوبالواليات التي بها آليات تنسيق

األولويات العاجلة هي تع�يز آليات التنسيق على مستوى الوالية.

جرى تنشيط مجموعة عمل فيروس كورونا المستجد والتي بها موظفي األمم المتحدة المعينين لكل ركيزة من ركائز االستجابة. و� مايو قام شركاء األمم
المتحدة بتحديث خطة التأهب واالستجابة الُقط�ية لفيروس كورونا المستجد التي وضعت لدعم حكومة السودان والتأهب القومي لفيروس كورونا

المستجد. وتركز الخطة التي يتطلب تنفيذها 87 مليون دوالر أم�يكي، وعلى تدابير الصحة العامة. وسيجري تحديثها شه�يًا أو إذا تغير الوضع.

جرى تنشيط المركز االتحادي لعمليات الطوارئ بدعم من منظمة الصحة العالمية وهو يعقد اجتماعاته يومًيا.

أما على مستوى الواليات فستتو� منظمة الصحة العالمية زمام القيادة � الواليات التي لها وجود فيها أما � الواليات حيث للمنظمة وجود محدود بها،
فستتو� منظمة ش�يكة أخرى زمام المبادرة. وتعمل جهات تنسيق الركائز القومية عن كثب مع جهات تنسيق الواليات موفرة التوجيه الفني. و� الواليات

التي يوجد بها ف�يق ُقطري للعمل اإلنسا� بالمنطقة أو آلية تنسيق إنسا� قائمة، ستعمل جهات تنسيق فيروس كورونا المستجد مع هذه اآلليات.
والهدف هو العمل من خالل نظام التنسيق القائم إ� أقصى حد ممكن.

ويقوم المنتدى التشاوري لالجئين الذي تقوده مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بتنسيق االستجابة لالجئين. وقد راجع المنتدى خطة للوقاية من
واالستجابة لفيروس كورونا المستجد للشركاء وتحوي الخطة سينا�يوهات مختلفة � حالة تفشي فيروس كورونا المستجد � معسكر أو مستوطنة

لالجئين. كما وجد شركاء قطاع الالجئين تشجيعاً على المساهمة � خطط التنمية المحلية � كل والية بقيادة مجموعات عمل الالجئين.

وقد ضعت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية تدابيراً وقائية لمنع انتشار حاالت فيروس كورونا المستجد أثناء تسجيل
الالجئين. وهذا يشمل التباعد الجسدي، وتقليل قدرة االستيعاب للحد من االكتظاظ، وتدابير النظافة مثل غسل األيدي ما إ� ذلك.

وللتنسيق بمعسكرات النازحين جرى إنشاء فرقة عمل فيروس كورونا المستجد لغرض محدد يتمثل � الوقاية والتأهب واالستجابة لفيروس كورونا
المستجد، لمدة أولية تبلغ ثالثة أشهر تبدأ فوراً.

وتشترك � قيادة فرقة العمل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين على المستوى الُقطري، وتقدم تقا�يرها إ� مجموعة
عمل فيروس كورونا المستجد. وسوف تبني على العمل الجاري بالفعل على مستوى الف�يق القطري للعمل اإلنسا� بالمنطقة. أما على مستوى الوالية،

فقد جرى تقسيم مسؤولية التنسيق بين الوكاالت على النحو التا�: المنظمة الدولية للهجرة (لواليات غرب دارفور ، ووسط دارفور ، وجنوب كردفان) ،
ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين (لواليات شمال دارفور، وجنوب دارفور، وشرق دارفور، وكذلك النيل األزرق بالتعاون مع إحدى المنظمات غير
الحكومية الش�يكة – المعلومة لم تؤكد بعد). ولضمان اتباع نهج منسق ويمكن التنبؤ به تجاه فيروس كورونا المستجد، ستستخدم فرق عمل فيروس

كورونا المستجد المعنية بتنسيق معسكرات النازحين مبادئ تنسيق وإدارة المعسكرات لتنسيق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتأهب له
واالستجابة له عبر الركائز والقطاعات � المعسكرات والمستوطنات.

كما تقوم مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بجمع وتجميع المعلومات المتعلقة بقيود التنقل التي جرى إدخالها بوصفها إجراءات
تخفيف استجابة لوباء فيروس كورونا المستجد. وتدمج لوحة البيانات كل البيانات المتعلقة بالتدابير المتخذة اعتبارًا من 14 مايو 2020 مثل القيود

المفروضة على السفر بسبب إغالق المطارات ونقاط الدخول على طول الحدود الب�ية والحدود البح�ية، باإلضافة إ� قيود الحركة المحلية. ويغطي آخر

(٢٦ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 1: التنسيق على المستوى الُقطري

15$1.3

االحتياجات

استجابة

https://www.icao.int/safety/Pages/COVID-19-Airport-Status.aspx
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-corona-virus-covid-19-country-preparedness-and-response-plan-cprp-april-2020
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تحديث للمعلومات معسكرات النازحين � دارفور. كما رصدت مصفوفة تتبع النزوح، بما � ذلك معوقات الوصول إ� المعسكر، وتأثير فيروس كورونا
المستجد على النازحين بالمعسكرات، وكذلك النازحين الذين تقطعت بهم السبل المتأث�ين بقيود التنقل المفروضة. وسيجري تحديث لوحة التحكم

أسبوعًيا بمعلومات إضافية.

لم تُحدد جهات تنسيقية على مستوى واليات: الج�يرة والشمالية وسنار.

الفجوات

وضع المجموعات 

مليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوبنسبة من بلغتهم رسائل التثقيف عن كورونا

التشارك مع الشبكات القائمة على المجتمع المحلي ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية المحلية والمدارس والحكومات المحلية والقطاعات
األخرى مثل قطاع التعليم واألعمال التجا�ية باستخدام آلية اتصال متسقة ل�يادة تأثير حمالت التثقيف. وصلت الرسائل الحالية إ� نسبة كبيرة من

السكان؛ ومع ذلك، فإن هذا لم يؤد بعد إ� امتثال واسع النطاق لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد. ويجري تقييم لفهم تأثير حمالت التثقيف
بالمخاطر الحالية بشكل أفضل ولتعديل الرسائل ل�يادة التأثير. وسيجري استهداف المناطق عالية المخاطر بما � ذلك والية الخرطوم بوصفها جزًءا من

هذه المراجعة. وتحتاج الرسائل إ� التكيف مع مراحل الوباء، من الوقاية إ� العدوى، ومعالجة قضايا مثل العنف القائم على نوع الجنس والصحة
العقلية والدعم النفسي واالجتماعي.

وتقوم اليونيسيف بتنسيق جهود االتصال للتثقيف بالمخاطر والمشاركات المجتمعية. وأنتجت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية مواداً لإلعالم والتثقيف
واالتصاالت جرى توفيرها بلغات مختلفة ومن هذه المواد: نشرات وملصقات وفيديوهات ورسوم متحركة وأغا� تقدم معلومات عن أعراض فيروس

كورونا المستجد، وإرشادات الوقاية، وتشجيع اعتماد الممارسات الصحية اإليجابية وتنصح بالبقاء � المنزل.

ويجري إرسال المعلومات والنصائح األساسية حول فيروس كورونا المستجد إ� أكثر من 13.5 مليون مشترك � الهاتف المحمول يومًيا. وتنشر رسائل
فيروس كورونا المستجد عبر أكثر من 20 صحيفة إلكترونية / عبر اإلنترنت، و13 صحيفة يومية، إ� 2014 من العاملين � وسائل اإلعالم عبر منصات

تطبيق الواتسآب إ� مراسلي التليف�يون لثالثين قناة تلف�يونية (قومية ودولية). وتقدر التغطية العامة لهذه الجهود بنحو 31 مليون شخص.

أجرى برنامج األمم المتحدة اإلنما� وشركاؤه اتصاالت المخاطر وإشراك المجتمع � 13 مجتمًعا � واليات جنوب كردفان وغرب كردفان وشمال كردفان
وسنار والنيل األزرق. وركزت األنشطة على رفع مستوى الوعي بين الزعماء الدينيين حول الحاجة إ� تعقيم المساجد وأماكن العبادة بشكل متكرر، والبث

اإلذاعي المجتمعي عن فيروس كورونا المستجد، ورسائل التوعية الفردية عن الفيروس باستخدام مكبرات الصوت، ونشر الملصقات على اللوحات
اإلعالنية / الهياكل العامة. واستهدفت العمليةما مجموعه 39,210 أسرة. وقد استخدم برنامج األمم المتحدة اإلنما� مؤسسات على مستوى المجتمع

المحلي (لجان إدارة المجتمعات المحلية) التي أنشأها برنامج األمم المتحدة اإلنما� � وقت سابق خالل عزمه تحقيق االستقرار � المجتمعات قبل
انتشار فيروس كورونا المستجد.

(١٨ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 2: التواصل التثقيفي بالمخاطر
ومشاركة المجتمع

74%8,8M

االحتياجات
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ووصلت المنظمة الدولية للهجرة من خالل مركز موارد المهاج�ين واالستجابة � الخرطوم إ� 1,000 مهاجر (من جنسيات مختلفة) برسائل الجوال
النصية القصيرة للتوعية بفيروس كورونا المستجد. كما يقوم المركز بأنشطة حماية للتخفيف من حدة تأثير فيروس كورونا المستجد على المهاج�ين األكثر

عرضة للمخاطر، بتقديم خدمات مثل االستشارات الطبية عبر الهاتف واستشارات خطة الصحة والسالمة.

قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، بالشراكة مع منظمة المنار التطوعية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بتد�يب 30 متطوًعا من المجتمعات
المحلية على االتصال التثقيفي بشأن المخاطر وإشراك المجتمعات من نقاط دخول: األميرة (10)، وداالس (10)، وكروندي (10) إلجراء حمالت توعية

الجمهور للمجتمعات المحلية والبدو � محلية الليري بوالية جنوب كردفان.

كما وصلت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة، إ� 4,900 الجئ من تشاد وجمهو�ية إف�يقيا الوسطى �
معسكر أم شاليا بوالية وسط دارفور بشأن رسائل التواصل عن مخاطر فيروس كورونا المستجد من خالل الملصقات والرسائل النصية والمتحدثين وقادة

المجتمع.

وتقوم منظمة أنقذوا األطفال بأنشطة توعية � واليات شمال وغرب ووسط دارفور وجنوب كردفان. وتشمل األنشطة جلسات توعية مع مقدمي الرعاية
الصحية وتو�يع الملصقات والنشرات والرسائل عبر مكبرات الصوت.

هناك حاجة إ� رسم خرائط الشركاء واألنشطة على مستوى الواليات من أجل تبسيط الجهود وتجنب ازدواجية الجهود.

� حين أن إنتاج الموارد الرقمية وفيرة ، ال تزال الطباعة تمثل تحديًا.

يمثل االمتثال المنخفض إلجراءات اإلغالق والرسائل مسألة تتطلب منا إعادة النظر � استراتيجية النشر. وستعمل الركيزة على تحديد
الشركاء الرئيسيين � المجتمع الذين يشجعون على قبول أكبر من قبل المجتمع، باإلضافة إ� قادة المجتمع المعروفين والزعماء الدينيين

والشرطة والشخصيات السياسية.

الفجوات

حالة القطاع 

واليات بها فرق استجابة س�يعة مد�بةمليون دوالر ام�يكي مبلغ التمويل المطلوب

تحسين تتبع المخالطين و�يادة فرق االستجابة الس�يعة.

إنتاج وتو�يع المبادئ التوجيهية، وتتبع المخالطين، وصيغ تع�يف الحاالت.

تع�يز نظام المراقبة الحا� لتمكين المراقبة واإلبالغ عن العدوى بفيروس كورونا المستجد .

تتبع المخالطين من خالل فرق تع�يز الصحة واالستجابة الس�يعة وتد�يب ضباط المراقبة على تحديد الحاالت وتتبع المخالطين.

دعم فرق االستجابة الس�يعة من خالل التكاليف التشغيلية واإلعانات والمواد واللوازم وبناء القدرات من أجل تع�يز المراقبة واكتشاف
الحاالت واتخاذ اإلجراءات المبكرة.

(١٨ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 3: فرق المراقبة واالستجابة السريعة
والتحقيق في الحاالت

$3.580%
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تنتج وزارة الصحة االتحادية / اإلدارة العامة للطوارئ ومكافحة األوبئة تحديثات يومية لفيروس كورونا المستجد. وتظهر التحديثات إجما� الحاالت المؤكدة
الجديدة والوفيات التراكمية واإلجمالية حسب الوالية.

د�بت منظمة الصحة العالمية فرقاً لالستجابة الس�يعة � 15 والية. وما مجموعه 203 من هذه الفرق جاهزة لالستجابة لحاالت التأهب. وقد دفع وضع
فيروس كورونا المستجد س�يع التطور � واليتي الخرطوم والج�يرة منظمة الصحة العالمية إ� تقديم فرق استجابة س�يعة إضافية � كلتا الواليتين. حيث

انتهى تد�يب 35 من فرق االستجابة الس�يعة � والية الخرطوم � 09 مايو 2020. وسيجري تد�يب 43 من الفرق اإلضافية لالستجابة الس�يعة � والية
الج�يرة ابتداء من 13 مايو 2020.

وسوف يجري تنفيذ عمليات تعقب المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد والبحث النشط � والية الخرطوم بإشراك متطوعي لجان المقاومة
لتحديد واإلبالغ عن اإلنذارات إ� فرق االستجابة الس�يعة. وهذا المشروع مدعوم من قبل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتحديث المبادئ التوجيهية المؤقتة بشأن نماذج الترصد واإلبالغ المعيا�ية (باللغة الع�بية). باإلضافة إ� ذلك، جرت
مشاركة نماذج أخرى ومعايير مثل نماذج جهات المخالطين الق�يبين وقوائم الخطوط وقاموس البيانات مع وزارة الصحة االتحادية من أجل تبسيط

وتوحيد التقا�ير.

كما جرى إنشاء نظام مراقبة لفيروس كورونا المستجد � جميع معسكرات الالجئين. وقد عملت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مع وزارة الصحة
للتأكد من تد�يب جميع الشركاء الصحيين والعاملين � مجال التوعية والمتطوعين المجتمعيين إ� جانب موظفي المفوضية على المبادئ التوجيهية

المتعلقة بكيفية تحديد الحاالت المحتملة حتى يتمكنوا من تقديم المشورة بشأن الحجر الصحي الذا� وإبالغ السلطات الصحية إلجراء م�يد من
الفحوصات. وإذا ما أكدوا انتقال الفيروس من خالل الفحص، فإن بروتوكول المراقبة يتوقع أن المعلومات سترد � التقا�ير لتصل إ� المستوى القومي .

وقد دعمت اليونيسيف تطوير دليل إرشادي للبحث النشط وتتبع المخالطة � المجتمعات المحلية والذي يهدف إ� نشر متطوعين من المجتمع مد�بين
ومجه�ين إلجراء �يارات من منزل إ� منزل للبحث النشط وتتبع المخالطين. كما أجري أول تد�يب قومي للمد�بين لعدد 13 طبيبة وطبيًبا � والية

الخرطوم. ومن المقرر أن يبدأ هذا األسبوع تد�يب 250 متطوًعا مجتمعًيا. وتخطط وزارة الصحة االتحادية لتوسيع نطاق ذلك إ� واليات إضافية � األسابيع
المقبلة.

تستخدم مراقبة األوبئة التابعة لوزارة الصحة على جميع المستويات تع�يف حاالت فيروس كورونا المستجد المعيا�ية الذي وضعته منظمة الصحة
العالمية؛ غير أن تطبيق تع�يف الحاالت لمنظمة الصحة العالمية على المستوى الس�يري ال يتبع دائًما، مما قد يؤدي إ� سوء تصنيف وفقدان الحاالت

المشتبه فيها.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

مليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

وتشمل األولويات الفو�ية تع�يز مرافق الفحص والحجر الصحي عند نقاط الدخول.

(١٨ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 4: نقاط الدخول

$4.5

االحتياجات
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جميع برامج نقاط الدخول مغلقة حالًيا واألولوية هي مواصلة تع�يز استعدادات نقاط الدخول قبل إعادة فتحها. وكان من المقرر أن تعيد الخطة األولية
فتح نقاط الدخول � 21 أب�يل، غير أن هناك مناقشات جا�ية بشأن تمديد هذا الجدول الزمني.

يام األحد واأل�بعاء مع 5-6 الوزارات ذات الصلة و مفوضية العون اإلنسا� الحكومية لمناقشة القضايا المتعلقة وتجتمع اللجنة الفنية لنقاط الدخول أ
بحركة المساعدات اإلنسانية (خالل حظر التجول)، وإيصال المساعدات، والرحالت الجوية لطيران األمم المتحدة للمساعدات اإلنسانية.

دعمت منظمة الصحة العالمية تد�يب 65 ف�يًقا � نقاط الدخول على مراقبة حاالت فيروس كورونا المستجد وتدابير مكافحة العدوى باستخدام موجهات
منظمة الصحة العالمية المؤقتة بشأن المراقبة والوقاية من العدوى ومكافحتها. وجرى تد�يب ما مجموعه 50 متطوًعا لبدء التثقيف الصحي �

بورتسودان الذي يركز على فيروس كورونا المستجد. كما تبرعت منظمة الصحة العالمية بمواد الوقاية من العدوى ومكافحتها لمناطق الفرز* والفحص
األساسي � نقاط الدخول. *(تقييم حالة المرضى (أو المصابين) وتصنيفهم (ألغراض اإلحالة العالجية أو لإلجالء))

يُطلب من الالجئين الجدد الوافدين إ� مراكز استقبال الحدود � شرق السودان البقاء � مراكز االستقبال لمدة 14 يوماً قبل نقلهم إ� معسكر الشجراب
للتسجيل لدى مفوضية األمم المتحدة/ معتمدية الالجئين الحكومية. ويجري توفير الغذاء والماء � نقاط االستقبال الحدودية خالل هذه المدة من الحجر

الصحي. والحدود مع كل من إ�يت�يا وإثيوبيا مغلقة رسمًيا، ولكن نظرًا لطبيعة الحدود الب�ية المعرضة لالختراق، يتواصل وصول عدد صغير من طالبي
اللجوء.

يحتاج الموظفون � معابر نقاط الدخول إ� التد�يب على كيفية ممارسة وظائفهم المتعلقة بإدارة الحدود بأمان مع حماية أنفسهم والمساف�ين الذين
يعبرون الحدود.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

من هدف إجراء الفحوصات اليومية تحققمليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

وتشمل األولويات الفو�ية �يادة سعة الفحوصات وتبسيط العمليات لمنع التأخير.

د�بت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه 50 من كوادر المعامل على جمع العينات ونقلها وفحصها. كما تلقى العاملون � المعمل معدات الوقاية
الشخصية من منظمة الصحة العالمية.

وتجري حالياً معالجة جميع فحوصات فيروس كورونا المستجد من قبل المعمل القومي للصحة العامة � الخرطوم. وتسمح السعة الحالية بإكمال 300
فحًصا � اليوم. والهدف هو تحديد وتجهيز سبعة معامل � أنحاء السودان ل�يادة السعة اإلجمالية القومية لتبلغ 600 فحص � اليوم.

(١٨ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 5: المعامل القومية

$2.4%50

االحتياجات

استجابة
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وقد جرى استالم ما مجموعه 25,000 مجموعة فحص حتى اآلن – حيث جرى استالم 5,000 مجموعة فحص من مركز د� وتبرعت مؤسسة جاك ما
� الصين بعدد 20,000 مجموعة فحص إضافية للمعمل القومي للصحة العامة.

تجرى الفحوصات المعملية اآلن � واليات الخرطوم والج�يرة والبحر األحمر بوصفها جزء من شبكة المعامل القومية. وتخطط وزارة الصحة االتحادية
لتحديد وتجهيز ما ال يقل عن أ�بعة معامل إضافية � أنحاء البالد لتوفير تغطية "المنطقة" لجميع الواليات.

الفجوات

حالة القطاع 

مليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

نشر توجيهات ورسائل الوقاية من العدوى ومكافحتها لمقدمي الرعاية المنزلية والمجتمعية باللغات المحلية واعتماد قنوات اتصال ذات
صلة

دعم الحصول على المياه والمرافق الصحية من أجل الخدمات الصحية � األماكن العامة واألماكن المجتمعية األكثر عرضة للخطر، بما �
ذلك مرافق الغسل اليدوية � األماكن المعرضة للخطر الشديد مع التركيز على مراكز الحجر الصحي والعالج

تحسين مرافق المياه والمرافق الصحية والنظافة � المرافق الصحية المحددة لمراكز الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد

الوقاية من العدوى ومكافحتها � المرافق الصحية غير العالجية بما � ذلك التد�يب والمعدات والمبادئ التوجيهية � مرافق الرعاية
الصحية األولية ومرافق الصحة ال�يفية

يجري إرسال إمدادات مكافحة العدوى مثل الصابون، وخزانات المياه، ومعق�م اليدين، وإمدادات تنقية المياه إ� الواليات.

أج�يت عمليات تقييم المياه والمرافق الصحية والنظافة العامة على مستوى الوالية لمراكز الحجر الصحي، وأعدت خطط االستجابة لواليات غرب دارفور،
ووسط دارفور، والنيل األبيض، وكسال، والبحر األحمر، والقضارف وسنار.

وتضطلع المنظمة الدولية للهجرة من خالل مركز موارد المهاج�ين واالستجابة � الخرطوم بأنشطة الحماية مثل الخدمات الطبية عبر الهاتف والمشورة
ضمن خطة الصحة والسالمة وذلك للتخفيف من تأثيرفيروس كورونا المستجد على المهاج�ين األكثر عرضة للمخاطر. وباإلضافة إ� ذلك تقوم المنظمة

بتو�يع األدوية ومعدات الوقاية الشخصية على المهاج�ين � والية الخرطوم. وهناك مواد دعم إضافية قيد اإلعداد لتوفير معدات الوقاية الشخصية
ومستلزمات النظافة لألطفال المهاج�ين والشباب الذين تقطعت بهم السبل � المدارس اإلسالمية � الخرطوم والقضارف بسبب تدابير االحتواء المعمول

بها حالًيا.

(١٩ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 6: العدوى والوقاية منها والتحكم
فيها

$35.9

االحتياجات
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وعمل برنامج األمم المتحدة اإلنما� مع الشركاء المنفذين لتصنيع وتو�يع سوائل غسل اليدين ومعقمات األيدي ومواد المرافق الصحية األخرى �
خمس مجتمعات � واليتي النيل األزرق وسنار بوصفها جزء من الوقاية من العدوى ومكافحتها. حيث جرى الوصول إ� ما مجموعه 22,020 أسرة �

الواليتين. و� المجموع استفادت 58,528 أسرة من خدمات النظافة الصحية منذ بدء العملية � أب�يل 2020.

بدأت منظمة أنقذوا األطفال ومنظمة ميرسي كور بتو�يع مجموعات المواد غير الغذائية التي تشمل الكمامات، ومعقمات األيدي، والصابون، وغيرها من
المواد لألسر المتأثرة باإلغالق � والية الخرطوم.

لوازم معدات الحماية الشخصية على مستوى الوالية.

يحتاج سجن النساء � أم درمان إ� مستلزمات النظافة ومعدات الوقاية الشخصية لعدد 149 امرأة سودانية و100 امرأة من جمهو�ية
جنوب السودان سجينات فضالً عن أنشطة التوعية بفيروس كورونا المستجد.

الفجوات

حالة القطاع 

مليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

تشمل األولويات الفو�ية تحسين مراكز الحجر الصحي على مستوى الواليات وتوسيع نطاق هذه المراكز.

تخطط وزارة الصحة االتحادية إلنشاء 18 مركزًا إلدارة الحاالت � السودان. حيث يوجد حالًيا 314 س�يرًا إلدارة الحاالت � السودان، بدرجات استعداد
مختلفة. ويوجد � الخرطوم 125 س�يراً � مستشفيات أمبدة والخرطوم وجبره وتهدف الوزارة إ� �يادة 1,433 س�يراً � جميع أنحاء البالد. وال يزال جبره

هو المركز الرئيسي الذي يتلقى الحاالت الخفيفة والشديدة. أما على مستوى الواليات، فقد حددت وزارات الصحة الوالئية المواقع التي سيجري فيها
إنشاء مراكز الحجر الصحي، غير أن هناك حاجة إ� اإلمدادات لتمكين هذه المراكز لتعمل بكامل طاقتها.

وتمكنت المنظمة الدولية للهجرة، من خالل شركاء القطاع الخاص، من تأمين التبرع بعدد 20 وحدة تكييف خطوةً أو� نحو تحسين نظام التهوية �
مستشفى جبره. وتمضي أعمال تركيب وحدات التكييف هذي قدماً. وقبل بدء العمل، قام الف�يق الطبي لمنظمة الدولية للهجرة بتد�يب 7 عمال ووزعوا

معدات الوقاية الشخصية لضمان سالمة العاملين والف�يق الطبي والمرضى � مستشفى جبره.

وتدعم منظمة الصحة العالمية تد�يب موظفي وزارة الصحة على إدارة الحاالت على مستوى الوالية. حيث قامت منظمة أطباء بال حدود ومنظمة الصحة
العالمية ووزارة الصحة بتد�يب طاقم عمل - بما � ذلك 40 طبيب طوارئ - من 90 مستشفى على إدارة الحاالت والوقاية من العدوى ومكافحتها وفرز

المرضى كما تلقى 168 شخًصا تد�يباً إضافًيا � واليات البحر األحمر وسنار والنيل األزرق. وجرى تد�يب ما يقرب من 100 سائق سيارة إسعاف على
مكافحة العدوى.

وستدعم منظمة العمل الزراعي األلما� (ويلثنغيرهلف) مركز الحجر الصحي � محلية اللعيت بوالية شمال دارفور بالمواد غير الطبية، بما � ذلك األِسر�ة.
حيث هناك ما يقدر بنحو 23,000 الجئ من جمهو�ية جنوب السودان يعيشون � هذه المنطقة، وهم يعيشون � مستوطنات مكتظة. وباإلضافة إ� ذلك

ستدعم المنظمة أيًضا بناء مناطق الحجر الصحي ذات الهياكل المؤقتة، بهدف عزل الحاالت ومنع االنتشار الس�يع للفيروس.

(١٩ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 7: إدارة الحاالت

$26.2

االحتياجات

استجابة
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بيانات عن مواقع مراكز الحجر الصحي وقدرتها.

معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

انخفاض مستويات مخزون األدوية واإلمدادات الطبية داخل البالد المصحوب باالرتفاع

الس�يع لألسعار .

اللوازم مطلوبة لمراكز الحجر الصحي خارج الخرطوم.

الفجوات

حالة القطاع 

مليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

مراجعة نظام التحكم � سلسلة التو�يد وإدارتها (ترتيبات التخ�ين والتخ�ين واألمان والنقل والتو�يع) للوازم الطبية وغيرها من اللوازم
األساسية.

مراجعة عمليات الشراء (بما � ذلك االستيراد والجمارك) للمستلزمات الطبية وغيرها من اللوازم األساسية وتشجيع المصادر المحلية
لضمان االستدامة.

دعم معدات وزارة الصحة والمستهلكات.

الشحن الجوي إ� الخرطوم .

جرى تنشيط مجموعة اللوجستيات لدعم العمليات. كما أطلق موقع سوق خدمات الطوارئ. حيث توفر هذه المنصة الرقمية معلومات حول الخدمات،
وتوفرها، والتحديثات اللوجستية الشاملة بشأن استجابة فيروس كورونا المستجد.

ولدى منظمة الصحة العالمية منصة شركاء فيروس كورونا المستجد التي تتضمن بوابة تو�يد فيروس كورونا المستجد لطلب وتلقى اإلمدادات الحرجة
من مصدر  فيروس كورونا المستجد  العالمي من خالل نظام سلسلة إمداد فيروس كورونا المستجد التابع لألمم المتحدة.

أثر إغالق الحدود سلًبا على وصول اإلمدادات - التي تصل أغلبيتها عبر الخرطوم أو بورتسودان.

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

تعليق رحالت ركاب وكالة األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية أثناء اإلغالق � الخرطوم.

(١٩ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم8: الدعم التشغيلي واللوجستيات

$4.7

االحتياجات

استجابة

الفجوات
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(Sudan COVID-19 Containment Measures (May 2020

االستجابة للطوارئ 
السلطات الوالئية تنفذ استجابًة لوباء فيروس

كورونا المستجد

استجابًة لوباء فيروس كورونا المستجد تنفذ السلطات الوالئية تدابيراً وقائية للحد من
انتشار فيروس كورونا المستجد مع استمرار ازدياد عدد األشخاص المتأث�ين بفيروس

كورونا المستجد � أنحاء البالد المختلفة.

والية الخرطوم

جرى تمديد اإلغالق التام لمدة أسبوعين اعتبارًا من 19 مايو 2020؛ وُمنح موظفو
يام. وال تزال الجسور التي ت�بط الخرطوم بأم درمان القطاع العام إجازة لمدة 10 أ

والخرطوم بحري مغلقة.

التجمعات: جرى حظر جميع التجمعات بما � ذلك حفالت الزفاف وإفطارات
رمضان. كما أوقفت وزارة األوقاف الصالة � المساجد والكنائس.

المطارات: � 17 مايو اتخذ قرار بتمديد إغالق المطارات السودانية أما الرحالت الدولية والمحلية حتى 31 مايو 2020. ويستثنى من ذلك
رحالت الشحن المقررة، ورحالت المساعدات اإلنسانية والدعم الفني واإلنسا�؛ ورحالت الشركات العاملة � حقول النفط؛ ورحالت اإلخالء

للمواطنين األجانب.

حظر التجول: جرى فرض حظر للتجول � جميع أنحاء الوالية، ويمكن لألشخاص الوصول إ� متاجر األحياء والمخابز والصيدليات بين الساعة
السادسة صباحًا و الواحدة بعد الظهر يومًيا.

انتهاكات حظر التجول: سوف تفرض غرامات على األشخاص الذين يخالفون حظر التجول، والذين يعتدون على األطباء، والذين يحتكرون
الطعام والدواء، وأولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة.

الحدود: جرى إغالق الحدود مع الواليات المجاورة باستثناء المركبات التجا�ية التي تحمل سلًعا استراتيجية مثل الغذاء واألدوية والوقود وما
إ� ذلك.

الحركة

يسمح بحركة اإلمدادات اإلنسانية والموظفين وفقاً لتصا�يح.

يمكن فقط للسلع التجا�ية اإلستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك) الدخول إ� الوالية.

القيود الخاصة بالعاملين � المجال اإلنسا�: يمكن فقط للمنظمات غير الحكومية الدولية التي تنفذ استجابة فيروس كورونا المستجد
التقدم بطلب للحصول على تص�يح الحركة.

والية شمال كردفان

الحدود: أغلقت والية شمال كردفان حدودها مع الواليات األخرى ونُشرت الشرطة وقوات األمن عند نقاط الدخول.

الحركة: يمكن فقط للسلع التجا�ية االستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك) أن تدخل الوالية. والية جنوب كردفان

التجمعات: حُظرت جميع التجمعات بما � ذلك جميع االحتفاالت، اإلفطارات � رمضان والصالة � المساجد، والصفوف أمام المخابز
ومحطات الوقود. وتحتاج وسائل النقل العام والحافالت إ� تطبيق التباعد االجتماعي. كما أغلق السوق األسبوعي.

(٢١ مايو ٢٠٢٠)
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القيود الخاصة بالعاملين � المجال اإلنسا�:

لن يكون هناك تسجيل للمنظمات الجديدة.

لن تعقد أي أنشطة ميدانية أو �يارات من الجهات المانحة أو ورش عمل. االستثناءات هي لتو�يع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية
وتدخالت التغذية والمياه والمرافق والنظافة الصحية.

تخفيض عدد الموظفين � المنظمات اإلنسانية إ� ما ال ي�يد عن خمسة موظفين � المكتب � وقت واحد.

ألغت السلطات المحلية الرحالت الجوية اإلنسانية لقوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي، على الرغم من موافقة السلطات االتحادية.

والية شمال دارفور

التجمعات: يمكن لجميع األسواق � عاصمة الوالية، مدينة الفاشر، والصيدليات العمل من الساعة 6:00 صباحاً حتى 2:00 مساًء. كما حظر
اإلفطارات والصالة � المساجد � رمضان.

االزدحام � مكان العمل: ُمنح جميع الموظفين الحكوميين إجازة مدفوعة ابتداًء من 4 مايو حتى بعد العيد، باستثناء موظفي الطوارئ.

حظر التجول: سارٍ اعتبارًا من 26 أب�يل حتى إشعار آخر.

مخالفات حظر التجول: أي شخص يخالف حظر التجول يكون عرضة إلجراءات قانونية.

الحدود: مداخل الفاشر مغلقة. كما جرى إغالق الحدود الدولية مع تشاد وليبيا منذ 25 مارس.

الحركة:

التصا�يح مطلوبة للتنقل داخل الوالية.

حركة اإلمدادات اإلنسانية مسموح بها وفقاً للتصا�يح.

يسمح بحركة البضائع التجا�ية االستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك).

والية جنوب دارفور

التجمعات: جرى اإلعالن عن إغالق تام لمدة ثالثة أسابيع � 11 مايو. وحُظرت جميع التجمعات بما � ذلك اإلفطارات الرمضانية الجماعية،
والتجمعات الدينية، والمآتم، والصلوات � المساجد والكنائس. كما جرى إغالق جميع األسواق ويمكن لألشخاص شراء مواد البقالة من
باء والمخابز ومراكز تو�يع المياه والشاحنات التجا�ية التي تحمل سلًعا متاجر األحياء. وأعفيت صيدليات المرافق الصحية ومراكز الكه�

استراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك)، ومحطات الوقود المحددة المصرح بها لالستخدام الحكومي.

االزدحام � مكان العمل: ُمنح الموظفون الحكوميون إجازة لمدة ثالثة أسابيع اعتبارًا من 11 مايو باستثناء الموظفين األساسيين. ويمكن
للمنظمات اإلنسانية رفع التقا�ير عن عملها كالمعتاد ولكنها بحاجة إ� مغادرة أماكن العمل بحلول الساعة 2:00 بعد الظهر.

حظر التجول: يسري مفعول حظر التجول اعتبارًا من 23 أب�يل من الساعة 6 مساًء حتى 6 صباحًا.

مخالفات حظر التجول: يمكن ألي شخص يخالف حظر التجول أن يواجه غرامة قدرها 10,000 جنيه سودا� (حوا� 180 دوالرًا) ، أو
السجن لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.

الحدود: جرى إغالق الحدود الدولية والحدود بين المحليات والواليات المجاورة.

الحركة:

يسمح بحركة البضائع التجا�ية اإلستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك)، ولكن هناك حاجة إ� إذن للحركة بين الواليات.

يُسمح للمساعدات اإلنسانية بالتنقل بين المحليات ألغراض تشغيلية، لكنهم بحاجة إ� تص�يح من مفوضية العون اإلنسا�. كما يلزم
الحصول على تصا�يح لحركة اإلمدادات اإلنسانية بين المحليات فيما عدا ساعات حظر التجول.

والية غرب دارفور
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التجمعات: يجري إغالق جميع األسواق � جميع أنحاء الوالية بعد الساعة 2:00 مساًء. وقد أغلقت جميع محطات النقل العام والحافالت.
كما منعت اإلفطارات الرمضانية. ويمكن إقامة الصلوات � المساجد � األماكن المفتوحة.

حظر التجول: فرض حظر التجول منذ الثا� من مايو ويسري مفعوله اعتباراً من الساعة 11 مساًء حتى 6 صباحاً.

مخالفات حظر التجول: يمكن ألي شخص يخالف حظر التجول أن يواجه غرامة قدرها 10,000 جنيه سودا� (حوا� 180 دوالرًا) ، أو
السجن لمدة ال تقل عن شهر واحد.

الحدود: أغالق الحدود بين المحليات والواليات المجاورة. أغلقت جميع نقاط الدخول إ� عاصمة الوالية، مدينة الجنينة. كما أن الحدود مع
تشاد مغلقة.

الحركة:

الحركة محدودة � الوالية.

هناك سماح لحركة اإلمدادات اإلنسانية.

يسمح بحركة البضائع التجا�ية االستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك).

والية النيل األبيض

باء. التجمعات: جميع التجمعات ممنوعة. األسواق مغلقة باستثناء البقاالت والمخابز والصيدليات ومحالت الكه�

باء والمياه االزدحام � مكان العمل: ُمنح الموظفين الحكوميين إجازة مدفوعة األجر باستثناء موظفي الوزارات االستراتيجية مثل الكه�
والصحة والقوات المسلحة والشرطة وقوات األمن.

حظر التجول: ساري المفعول اعتبارًا من 24 أب�يل من الساعة 6 صباحًا حتى 4 مساًء.

الحدود: الحدود بين المحليات مغلقة.

الحركة:

يسمح بحركة البضائع التجا�ية االستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك).

والية النيل األزرق

التجمعات: خالل ساعات حظر التجول تغلق جميع المتاجر والمقاهي والمطاعم العامة والتجا�ية؛ باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات.

حظر التجول: ساري المفعول اعتبارًا من 24 أب�يل من الساعة 6:00 مساًء حتى 6:00 صباحًا

الحركة: ال توجد وسائل نقل عامة أو خاصة خالل ساعات حظر التجول.

واليةكســــــال

التجمعات: حظرت جميع التجمعات بما � ذلك اإلفطارات � رمضان والصلوات � المساجد. ومحطات الوقود توفر الوقود لمن لديهم
تصا�يح.

يام. يمكن لألشخاص الوصول إ� المتاجر من الساعة 6 يار لمدة 10 أ حظر التجول: فرض حظر للتجول � أنحاء الوالية اعتباراً من 8 مايو / أ
صباحًا حتى 9 صباحًا يومًيا.

مخالفات حظر التجول: يمكن ألي شخص يخالف حظر التجول أن يواجه غرامة قدرها 10,000 جنيه سودا� (حوا� 180 دوالر).

الحركة:

يسمح بحركة اإلمدادات اإلنسانية والموظفين.
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باء؛ موظفو غرفة الزكاة. منظمات المجتمع المد�؛ طاقم مفوضية استثناءات الحركة تشمل العاملين الصحيين؛ فرق طوارئ المياه والكه�
العون اإلنسا� األساسي ومن يوزعون "أكياس الصوم"؛ المركبات التي تنقل السلع االستراتيجية (الغذاء والوقود وغيرها)؛ العمال �

المسالخ؛ وموظفو محطة إذاعة وتلف�يون كسال؛ والصحفيين الذين لديهم تصا�يح.

السودان – األهداف التي تحققت للقطاعات � ال�بع األول
لخطة االستجابة اإلنسانية 2020 – حسب المحليات

االتجاهات 
وصول األمم المتحدة وشركاؤها إلى 1.7 مليون

شخص في السودان بالمساعدات اإلنسانية في
المدة من يناير إلى مارس 2020

وصلت وكاالت األمم المتحدة والشركاء � المجال اإلنسا� - المنظمات غير الحكومية
الدولية والوطنية - إ� 1.7 مليون شخص � السودان بالمساعدات اإلنسانية خالل

ال�بع األول من عام 2020، وفًقا للنتائج األولية للرصد الفصلي لخطة االستجابة
اإلنسانية لعام 2020.

ففي األشهر الثالثة األو� من العام وصل شركاء خطة االستجابة اإلنسانية إ� 27 �
المائة من 6.1 مليون شخص يهدفون إ� مساعدتهم � عام 2020. ويشير نظام

التتبع الما� إ� أن تمويل خطة االستجابة اإلنسانية بالسودان 2020 قد بلغ 21 �
المائة حتى اآلن.

واستمرارًا لالتجاه الذي جرى تسليط الضوء عليه � تق�ير الرصد الدوري لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019، فإن الغالبية العظمى من األشخاص الذين
تلقوا المساعدات - 95 � المائة منهم – هم � دارفور وكردفان ووالية النيل األزرق. وبالتحديد فإن حوا� 73 � المائة من األشخاص الذين جرت

مساعدتهم هم � دارفور.

أما االستجابة � وسط وشرق السودان فهي ال تزال متأخرة. فخالل ال�بع األول من عام 2020، كان هناك عدد قليل من األشخاص الذين جرى الوصول
إليهم � وسط السودان - حوا� 30,400 شخص أو 2 � المائة من إجما� عدد األشخاص الذين تلقوا المساعدات � البالد. وقد وصل شركاء خطة

االستجابة اإلنسانية � شرق السودان إ� 48,600 شخص أو 3 � المائة من إجما� من تلقوا المساعدات � البالد.

https://data.humdata.org/dataset/sudan-2020-hrp-response-monitoring-4ws- :لم�يد من التفاصيل، يرجى االطالع على البيانات هنا
quarter-1

(٢٨ مايو ٢٠٢٠)

التنبؤ 
تأثير فيروس كورونا المستجد على األمن الغذائي في السودان

يتزايد عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة � السودان، وبدأت التدابير التي اتخذتها السلطات الحتواء هذا الوباء والحد منه � التأثير
على األمن الغذا� ووسائل العيش لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر. وتشمل اإلجراءات التي تقيد التحركات: إغالق المدن والبلدات، وإغالق األسواق

الرئيسية، وتعليق وسائل النقل العام بين المدن وبين الواليات.

وقد أفاد نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة � وقت سابق عن آثار سلبية لفيروس كورونا المستجد على عدم استتباب األمن الغذا� الحاد مدفوعة بالتأثيرات
غير المباشرة للوباء، حيث وضعت الحكومات والمجتمعات تدابير مراقبة للحد من انتشار الفيروس. وتقيد تدابير الرقابة هذه الوصول إ� األنشطة المدرة

للدخل، مما يؤدي إ� آثار سلبية حقيقية وفو�ية على قدرات األسر الفقيرة على تغطية احتياجاتها الغذائية اليومية.

وتقدر منظمة األغذية والزراعة (الفاو) أن اآلثار السلبية المجتمعة لفيروس كورونا المستجد، مقترنة بالعوامل التقليدية التي تؤدي إ� عدم استتباب األمن
الغذا� تجري مالحظتها � جميع األبعاد األ�بعة األساسية لألمن الغذا�: مدى التوفر والقدرة على الحصول واالستخدام واالستقرار.

(٢١ مايو ٢٠٢٠)

https://fts.unocha.org/appeals/870/summary
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200405_Sudan_PMR_01Apr20_JAN-DEC19.pdf
https://data.humdata.org/dataset/sudan-2020-hrp-response-monitoring-4ws-quarter-1
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Farmers working to harvest more than 200 tons of
wheat for the first time in the southern part of

Sudan’s White Nile State, using farming machinery
provided by Sweden and the Netherlands. Photo

.credit: UNDP Sudan

حيث يتأثر توفر الغذاء بسبب نقص العمالة � المزارع باإلضافة إ� نقص / أو �يادة
تكاليف نقل المواد الغذائية. كما يتأثر الحصول على الغذاء بسبب تقييد أو تقليص

العديد من المؤسسات الصغيرة واألعمال التجا�ية الصغيرة غير الرسمية، مما يتسبب
� فقدان مصادر الدخل التي تمكن األشخاص األكثر عرضة للمخاطر من شراء المواد

الغذائية وغيرها من ضرورات وسائل العيش.

و� الوقت نفسه يتأثر استخدام الغذاء بسبب محدودية توفر الغذاء والحصول على
الغذاء، حيث تلجأ األسر األكثر عرضة للمخاطر إ� نوعية وكمية منخفضة من األطعمة

التي تؤدي إ� نقص التغذية. وقبل كل شيء، يتأثر استقرار الغذاء بالقيود وانقطاع
تدفق السلع والخدمات التي تضمن شبكات األمان وتدابير الحماية االجتماعية للسكان

األكثر عرضة للمخاطر؛ وبالتوفر المحدود لخدمات المياه والمرافق الصحية؛ وتعطل
السالسل الغذائية ونظم إنتاج الغذاء؛ واستنزاف االحتياطيات الغذائية التي تنظم

وتثبت توفر الغذاء والوصول إليه واستهالكه.

وتقول منظمة الفاو بأن معالجة هذه اآلثار السلبية يتطلب تدابيراً كبيرة للتأهب
واالستجابة الرئيسية إ� جانب التدخالت اإلنسانية المتعددة القطاعات المتزامنة، والتدخالت لبناء القدرة على الصمود، وللتنمية.

ووفًقا لوثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2020، يحتاج 9.3 مليون شخص إ� المساعدات اإلنسانية، بما � ذلك 6.2 مليون شخص
يحتاجون إ� المساعدات الغذائية ومساعدات وسائل العيش. كما يعمل شركاء وقطاعات خطة االستجابة اإلنسانية على إعداد ملحق لخطة االستجابة
اإلنسانية لعام 2020 ليعكس االحتياجات الجديدة الناشئة عن اآلثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على القطاعات غير الصحية والتمويل اإلضا� ذي

األولوية للتخفيف من تلك اآلثار عبر األمن الغذا� والمياه والمرافق الصحية والتعليم وقطاعات أخرى. ومن المتوقع الفراغ من الملحق وتقديمه إ�
الجهات المانحة بحلول يونيو.

وحتى 11 مايو 2020 تلقت خطة االستجابة اإلنسانية � السودان تمويالً بنسبة 21 � المائة، وفًقا لنظام التتبع الما� .

مساعدات برنامج األمم المتحدة اإلنما� لتوسيع رقعة زراعة القمح � والية النيل األبيض

و� إطار المساعدات التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنما� لتوسيع رقعة زراعة القمح � والية النيل األبيض � محاولة لتع�يز إنتاج القمح، وإتاحة
فرص عمل للمقيمين والالجئين من جمهو�ية جنوب السودان، ترأس برنامج األمم المتحدة اإلنما� مشروع زراعة القمح التجاري � والية النيل األبيض،

مما ساهم � الجهود المبذولة لمعالجة األمن الغذا� ووسائل العيش � المنطقة التي تستضيف أكثر من 260,000 الجئ.

وأسفرت المبادرة الممولة من برنامج األمم المتحدة اإلنما�، وهي األو� من نوعها � المنطقة، عن حوا� 202 طن متري من القمح وهي بالتا� تطرح
إحدى طرق تع�يز اإلنتاج المحلي للقمح وتقليل االعتماد على استيراد القمح.

أما فيما يتعلق باألغذية األساسية الرئيسية واألمن الغذا�، فإن الذرة الرفيعة والقمح والدخن هي المحاصيل الرئيسية الثالثة، وفًقا لأساسيات سوق
الغذاء � السودان الصادرة عن نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. حيث ينتج السودان فائضاً من الذرة، وهو مكتف ذاتًيا � الدخن، ويعا� عجزاً هيكلياً �

القمح. وبالنسبة للمحاصيل المعتمدة على االستيراد مثل القمح والذرة الشامية واألرز، يستورد السودان عادة حوا� 70 إ� 80 � المائة من االحتياجات،
ألن اإلنتاج المحلي أقل من الطلب واالستهالك القوميين. ويقول تق�ير بعثة تقييم المحاصيل واإلمدادات الغذائية إ� السودان الصادر � فبراير 2020 أن
إنتاج القمح السودا� هذا العام يقدر ب 726,000 طن، أي حوا� 25 � المائة من إجما� استهالك البالد للقمح (2.9 مليون طن). ويحتاج السودان هذا
العام إ� استيراد ما ال يقل عن 2.2 مليون طن من القمح لتلبية االحتياجات. وبقنوات الري وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، يستكشف برنامج األمم المتحدة

اإلنما� ويختبر طرًقا ل�يادة

اإلنتاج المحلي � مواقع جديدة متأثرة بالنزاعات، بهدف إتاحة فرص عمل وتع�يز السالم وتحسين اإلمدادات الغذائية.

https://undparabic.exposure.co/wheat- :ولمعرفة الم�يد عن مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنما� المبتكرة، يرجى االطالع على قصتها الكلية هنا
bread-and-resilience-in-sudan-during-covid19

(١٩ مايو ٢٠٢٠)خلفية 

https://sudan.un.org/en/43867-wheat-bread-and-resilience-sudan-during-covid-19
http://farmers.sd/Files/Sudan_Market_Fundamentals2252016_10031_PM.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundparabic.exposure.co%2Fwheat-bread-and-resilience-in-sudan-during-covid19&data=02%7C01%7Cwill.seal%40undp.org%7C69e5d1544ce94cf71d3408d7f5857916%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637247825922022391&sdata=FypDj28JGnYP0SUgmRCkmyXtpDXnvWdzPLGbwX9fa1o%3D&reserved=0
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Desert Locust Dashboard

تحديث الجراد الصحراوي

ال يزال الوضع الحا� للجراد الصحراوي يشكل تهديًدا لألمن الغذا� ووسائل العيش
� القرن األف�يقي وبعض بلدان الشرق األد� وشمال أف�يقيا، بما � ذلك السودان،

التي تواجه غزًوا وشيكًا من مناطق تكاثر ال�بيع، وفًقا لآخر تحديث للجراد الصحراوي
من منظمة األغذية والزراعة (الفاو).

ووفًقا ألحدث التوقعات ، هناك خطر من أن تصل بعض األسراب إ� الجزء الشر�
من الساحل � شرق تشاد من مناطق التكاثر ال�بيعية � شبه الج�يرة الع�بية وشرق

إف�يقيا (كينيا وإثيوبيا). وستظهر األسراب أوالً � السودان حيث يكون الوضع جاًفا
وهادئًا � الوقت الحا�. وتشير التوقعات كذلك إ� أنه إذا وصلت األسراب إ�

بًا عبر حزام الساحل من تشاد إ� مو�يتانيا. ويمكن أن يكون أول ظهور لها � شرق تشاد السودان قبل هطول أمطار الصيف، فمن المرجح أن تستمر غ�
� وقت مبكر من األسبوع الثا� من يونيو من شبه الج�يرة الع�بية واألسبوع األخير من يونيو من شرق أف�يقيا.

� حين يقيم التهديد الحا� على أنه منخفض، هناك احتمال أنه يمكن أن يتغير بشكل كبير هذا الشهر بسبب هطول األمطار وال�ياح وتكاثر ال�بيع �
شبه الج�يرة الع�بية وشرق إف�يقيا. ولذلك، ينبغي �يادة الجهود � االستعداد واإلجراءات االستباقية على الفور وبسرعة لمواجهة هذا التهديد المحتمل،

وفًقا لمنظمة األغذية والزراعة.

وللحد من انتشار الجراد الصحراوي وحماية وسائل العيش وتع�يز االنتعاش المبكر، تسعى الفاو وشركاؤها للحصول على 9 ماليين دوالر أم�يكي من
ل على 5.5 مليون دوالر - ب�يادة كبيرة مقارنة بـ 1.55 مليون دوالر كانت المنظمة قد أبلغت عنها � 12 مارس. الجهات المانحة. وحتى 28 أب�يل تُحص�

ولم�يد من التفاصيل حول االستجابة المستمرة ، والتمويل الوارد ، والجوانب األخرى الستجابة الجراد الصحراوي، يرجى مراجعة لوحة الجراد الصحراوي
من قبل منظمة األغذية والزراعة � السودان.

Refugees and volunteers from the Sudanese Red
Crescent Society (SRCS) supporting the distribution

of humanitarian assistance in Um Dafoug, South
(Darfur (UNHCR, 2019

خاصية 
دارفور: مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين تنقل

الجئي جمهورية إفريقيا الوسطى من الحدود إلى
موقع جديد به مساعدات أفضل

بدأت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين � نقل حوا� 14,000 الجئ من الرجال
والنساء واألطفال الذين فروا من جمهو�ية إف�يقيا الوسطى إ� أم دافوق � والية
جنوب دارفور إ� موقع المشاقا، وهو موقع أفضل بعيًدا عن الحدود. حيث كانت

الظروف المعيشية بالقرب من حدود جمهو�ية إف�يقيا الوسطى قاسية وتعرض
الالجئين للعناصر � منطقة كان يصعب الوصول إليها من قبل الجهات اإلنسانية.

ويحتوي موقع المشاقا على مصدر للمياه ويقع بالقرب من الخدمات األساسية مثل
المرافق الصحية. ويسهل أيًضا الوصول إليه � موسم األمطار عندما ال يمكن استخدام
المسارات الترابية � المناطق الق�يبة من الحدود. وقد جرى إعداد الموقع الجديد من

قبل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية وشركاء
آخرون، بما � ذلك منظمة الرؤية العالمية الدولية.

وقد وصل حتى اآلن أول 1,200 رجل وامرأة وطفل بأمان إ� المشاقا حيث تلقوا
مواد غير غذائية مثل البطانيات ومواد اإليواء. مع االلتزام بإرشادات فيروس كورونا المستجد مثل المسافات البدنية القائمة، وجرى نقل عدد أقل من

الالجئين � الحافالت من المعتاد.

وكان الالجئون قد بدأوا الوصول إ� أم دافوق من جمهو�ية إف�يقيا الوسطى منذ أكتوبر 2019 فرارًا من النزاع القبلي � مناطقهم األصلية.

(٢١ مايو ٢٠٢٠)

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Desert%20locust%20upsurge%20%E2%80%93%20progress%20report%20May%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation%20Report%20-%20Sudan%20-%2012%20Mar%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DesertLocustResponse%20OnePager_Sudan.pdf
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تحليل 
الكثافة السكانية والنقاط الساخنة المحتملة لفيروس كورونا المستجد في السودان

بعد حوا� 40 يوًما من تسجيل أول حالة لفيروس كورونا المستجد � السودان، بلغ عدد الحاالت الُمكدة 162 حالة بما � ذلك 13 حالة وفاة وفًقا لوزارة
الصحة االتحادية.

إن العدد الهائل من الحاالت المؤكدة وجميع حاالت الوفاة تق�يًبا هي من والية الخرطوم. والخرطوم هي أكبر والية � السودان - حيث يبلغ عدد سكانها
أكثر من 8 ماليين نسمة أو حوا� 20 � المائة من إجما� سكان البالد، ووفًقا ألحدث تقدير من تصنيف مراحل األمن الغذا� المتكامل. والخرطوم هي

أيًضا المحور الدو� الرئيسي للسفر الجوي بالبالد - وحتى وقت ق�يب جرى تسجيل جميع حاالت فيروس كورونا المستجد المستوردة � الخرطوم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا المستجد يصيب الناس من جميع األعمار. ومع ذلك، تشير األدلة حتى اآلن إ�
أن مجموعتين من األشخاص أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمرض فيروس كورونا المستجد الوخيم. هؤالء هم كبار السن وذوي الحاالت الطبية الكامنة (مثل

أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان).

بالمقارنة مع أجزاء أخرى من العالم التي تواجه فيروس كورونا المستجد ومماثلة للعديد من البلدان � أف�يقيا، فإن عدد سكان السودان صغير نسبًيا مع
جزء صغير من السكان الذين ت�يد أعمارهم عن 65 عاًما. وتشير تقا�ير الجهاز المركزي لإلحصاء � السودان إ� أنه وفًقا لتوقعاته السكانية لعام 2001

كانت نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاًما فأكثر 3.2 � المائة. وهذا يترجم إ� 1.4 مليون شخص بناًء على التقديرات السكانية للتصنيف
المتكامل لمراحل األمن الغذا�2019 (44 مليون).

الخرطوم والج�يرة هما أكبر واليتين من حيث عدد السكان � البالد ولديهما أكبر عدد من األشخاص فوق سن 65. ودارفور لديها أصغر السكان مقارنة
ببقية البالد. وبالمقارنة، فإن عدد سكان والية الخرطوم الذين ت�يد أعمارهم عن 65 عاًما يفوق عدد سكان الواليات � دارفور كلها مجتمعة.

عالوة على ذلك، قد تواجه واليات الخرطوم والج�يرة وكسال والنيل األبيض عبًئا كبيرًا على الرعاية الصحية إذا زاد عدد الحاالت مجتمعة أضعاًفا مضاعفة،
حيث يوجد نصف جميع األشخاص فوق سن 65 � السودان – 654,000 شخص. وباإلضافة إ� ذلك، تتمتع واليتي الخرطوم والج�يرة بأعلى كثافة

سكانية � البالد. كما تستضيف والية النيل األبيض حوا� 252,000 الجئ، وذلك وفًقا لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين. و� حين لم يتم اإلبالغ
عن حاالت بين الالجئين � السودان، فإن المعسكرات واألماكن الشبيهة بالمعسكرات تثير القلق بشكل خاص النتشار فيروس كورونا المستجد بسبب

الظروف المزدحمة � كثير من األحيان والخدمات األساسية المحدودة.

و� والية النيل األبيض يحصل أقل من 70٪ من السكان على مصادر مياه محسنة و� ثمانية مواقع � واليات كسال والقضارف والبحر األحمر أقل من
نصف السكان يحصلون على مصادر مياه محسنة وذلك وفًقا لمسح المنهجية المكانية البسيطة ألخذ العينات الذي أجري � عام 2018. ووفًقا لبرنامج

الرصد المشترك إلمدادات المياه والمرافق الصحية والنظافة ، فإن حوا� 23 ٪ فقط من األشخاص � السودان يحصلون على خدمات النظافة األساسية
(الصابون والماء).

ومصدر قلق إضا� للواليات � وسط وشرق السودان هو أن هذه المنطقة شهدت أعلى �يادة � عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذا�
� البالد. حيث زادت االحتياجات اإلنسانية �يادة كبيرة � هذه المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة لألزمة االقتصادية.

(٢ مايو ٢٠٢٠)

تفاعلي 
مخصصات فيروس كورونا المستجد من الصندوق الُقطري المشترك والصندوق المركزي

لمواجهة الطوارئ

مخصصات فيروس كورونا المستجد من الصندوق الُقطري المشترك والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

https://pfbi.unocha.org/COVID19 :شاهد هذه األداة التفاعلية

(٢١ مايو ٢٠٢٠)

http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151896/?iso3=SDN
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
http://cbs.gov.sd/resources/uploads/files/......(1).pdf
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151896/?iso3=SDN
https://data2.unhcr.org/en/situations/southsudan/location/1904
https://data.humdata.org/dataset/4638b2c6-1b60-4efd-a2c0-38b9501fea9e/resource/4e517fd7-ead5-4538-ae56-cd2078d37606/download/s3m-ii-results_v1.xlsx
https://washdata.org/
https://pfbi.unocha.org/COVID19/
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