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أبرز األحداث 
هناك 375 حالة مؤكدة باإلصابة بفيروس كورونا المستجد

بالسودان، بما � ذلك 28 حالة وفاة وذلك حتى 29 أب�يل 2020.

انتشرت اإلصابات بفيروس كورونا المستجد � 10 من واليات
السودان الثما� عشرة. وأكثر من 90 � المائة من جميع حاالت
اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد هي � والية الخرطوم.

تواصل حكومة السودان بدعم من منظمة الصحة العالمية �يادة
القدرة على إجراء الفحوصات � المعمل القومي � الخرطوم.

والهدف هو �يادة القدرة الوطنية على إجراء 600 عملية فحص �
اليوم.

تستمر االستجابة اإلنسانية � جميع أنحاء السودان � تقديم
المساعدات الغذائية إ� حوا� مليو� شخص.

COVID-19 cases in Sudan as of 29 April 2020. The depiction and
use of boundaries, geographic names and related data shown on
maps are not warranted to be error free nor do they necessarily
.imply official endorsement or acceptance by the United Nations

(٣٠ أبريل ٢٠٢٠)
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خلفية 
وثيقة اللمحة العامة عن فيروس كورونا المستجد في السودان

هناك 375 حالة مؤكدة باإلصابة بفيروس كورونا المستجد بالسودان، بما � ذلك 28 حالة وفاة، أرقام أكدتها وزارة الصحة االتحادية وذلك حتى 29 أب�يل
.2020

الحالة األو�: كانت � 14 مارس 2020

(٣٠ أبريل ٢٠٢٠)
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إجما� الحاالت: 375 حالة حتى 29 أب�يل 2020

إجما� الوفيات: 28

الواليات المتأثرة: 10واليات من أصل 18 والية وهي واليات: الخرطوم، والنيل األبيض، ونهر النيل، والج�يرة، والبحر األحمر، ووسط دارفور،
وسنار، وشرق دارفور، والقضارف، وغرب كردفان.

الحدود / الرحالت الجوية: جميع الحدود الب�ية مغلقة. وقد مددت هيئة الطيران المد� السودا� � 20 أب�يل إغالق المطارات السودانية
أمام الرحالت الدولية والمحلية حتى 20 مايو 2020. وهذا ال يشمل رحالت الشحن المبرمجة من رحالت المساعدات اإلنسانية والدعم الفني
واإلنسا�؛ ورحالت الشركات العاملة � حقول النفط؛ ورحالت اإلخالء للمواطنين األجانب. كما جرى إيقاف رحالت ركاب طيران األمم المتحدة

للمساعدات اإلنسانية واليوناميد لكن رحالت الشحن الجوي عاملة.

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 مع الواليات المجاورة وفرضت حظر التجول للحد من حركة األشخاص � محاوالت لكبح انتشار

فيروس كورونا المستجد.

المدارس : مغلقة

الوضع: سجل السودان أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد � 14 مارس 2020. ومنذ ذلك الحين، قامت وزارة الصحة االتحادية بتأكيد 375 إصابة،
من بينها 28 حالة وفاة. وحوا� 95٪ من 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. حيث تدعم الحكومة 400,000 شخص، جرى تزويد 300,000 منهم بالسالل الغذائية من برنامج الغذاء العالمي واإلمدادات األخرى

بما � ذلك الصابون من اليونيسيف ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين.

وقد شرعت وزارة المالية والتخطيط االقتصادي � دراسة خيارات لدعم المواطنين إبان مدة اإلغالق لفيروس كورونا المستجد. فرسموا خطة من خمس
ركائز ستكلف حوا� 200 مليار جنيه سودا� � األشهر الثالثة األو� (1.43 مليار دوالر بالسعر الموازي البالغ 140جنيًها سودانًيا لكل دوالر أم�يكي اليوم).
كما تعتزم الخطة �يادة التمويل للقطاع الصحي؛ مع توفير التحويالت النقدية لعدد 80 � المائة من السكان (30 مليون شخص) تبلغ 500 جنيه سودا�

للفرد � الشهر – وبصفة رئيسية عمال القطاع غير الرسمي الذين ستتأثر مصادر كسب عيشهم بسبب اإلغالق؛ وإصالح مرتبات الخدمة المدنية لدعم
المداخيل الثابتة، ودعم القطاع الخاص من خالل اإلعفاءات الض�يبية والجمركية؛ والدعم المحتمل للمصد�ين وغيرهم من الصناعات اإلنتاجية المتأثرة

بأسعار الصرف وانخفاض القيمة. وتواصل األمم المتحدة والحكومات والشركاء � مجال المساعدات اإلنسانية بذل الجهود لمنع واالستجابة النتشار
فيروس كورونا والتصدي له. ويجري حالًيا تنفيذ خطة للتأهب واالستجابة الُقط�يةلفيروس كورونا المستجد التي تقوم على ثماِن ركائز.

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.

(١ مايو ٢٠٢٠)حالة القطاع 

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

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-corona-virus-covid-19-country-preparedness-and-response-plan-cprp-april-2020
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إنشاء نظام القيادة والتحكم / جهاز إدارة الطوارئ

إنشاء وتشغيل مراكز عمليات الطوارئ على المستوى القومي والمستوى الوال� بما � ذلك نشر أفراد المياه والصحة العامة والنظافة �
مراكز عمليات الطوارئ � الواليات

دعم عمليات الطوارئ � الواليات عالية المخاطر

دعم الخط الساخن القومي

دعم اإلشراف المشترك بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة االتحادية على مكاتب نقاط الدخول ومراكز عمليات الطوارئ ومراكز
الحجر الصحي

تنسيق األزمات المتعددة القطاعات وحاالت الطوارئ على المستوى القومي والوال�

جرى تنشيط مجموعة عمل فيروس كورونا المستجد والتي بها موظفي األمم المتحدة المعينين لكل ركيزة من ركائز االستجابة. وقام 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 47 مليون دوالر أم�يكي، وعلى تدابير الصحة العامة وتغطي الخطة مدة ثالثة أشهر. وسيجري تحديثها شه�يًا أو إذا تغير
الوضع.

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

ويقوم المنتدى التشاوري لالجئين الذي تقوده مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية بتنسيق جهود االستجابة لالجئين
على المستوى القومي ومستوى الواليات. وقد قدم 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 المكونة من ممثلي هؤالء الشركاء.

وهكذا يقوم المجتمع اإلنسا� بتكثيف جهود التأهب واالستجابة � مستوطنات النازحين مسترشداً بالركائز الثما� الستجابة فيروس كورونا المستجد. وقد
قام الشركاء � غالبية المستوطنات بالفعل بتوسيع االتصال للتثقيف بالمخاطر، والوقاية من العدوى، وتحديد مساحات للحجر الصحي.

تكمن الفجوات � نقص المعلومات عن عدد ومواقع مراكز الحجر الصحي العاملة وتوفر أِسر�ة العناية المركزة � مراكز العالج.

االحتياجات

استجابة

الفجوات

(١ مايو ٢٠٢٠)وضع المجموعات 

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

االحتياجات

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-corona-virus-covid-19-country-preparedness-and-response-plan-cprp-april-2020
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نشر إرشادات الوقاية من العدوى لمقدمي الرعاية المنزلية والمجتمعية ونشر الرسائل والمواد باللغات المحلية واعتماد قنوات االتصال ذات
الصلة.

المشاركة � الشبكات المجتمعية ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية المحلية والمدارس والحكومات المحلية والقطاعات األخرى مثل
قطاع التعليم واألعمال التجا�ية باستخدام آلية اتصال متسقة. وإجراء تد�يب لعدد 20 شبكة مجتمعية يركز على الوقاية من فيروس كورونا

المستجد والتأهب واالستجابة له.

التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي: الرسائل اإلعالمية حول مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وكيفية
االستجابة له.

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.

على مستوى البالد

يجري 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، والعاملين � وسائل اإلعالم عبر منصات تطبيق

الواتسآب إ� مراسلي التليف�يون لثالثين قناة تلف�يونية (قومية ودولية). وتواصل قنوات التلف�يون القومي، وتلف�يون الخرطوم، وتلف�يون النيل األزرق،
وقناة سودانيه 24 التلف�يونية � بث برامج حول السلوكيات اإليجابية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما 95٪ من محطات اإلذاعة والتلف�يونات

الحكومية تقوم ببث برامج تتناول تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وتقدر التغطية العامة لهذه الجهود بنحو 31 مليون شخص.

وقدم صندوق األمم المتحدة للسكان دعماً إ� وزارة الصحة االتحادية إلنتاج فيديو موسيقي بعنوان "جيشنا األبيض" لتك�يم األطباء والممرضين
والممرضات والقابالت وجميع مقدمي الرعاية الصحية الذين يعملون على الخطوط األمامية لالستجابة فيروس كورونا المستجد.

كما قاد صندوق األمم المتحدة للسكان حملة لمدة 18 يوًما � جميع الواليات، نفذتها شبكات الشباب والمنظمات غير الحكومية ل�يادة الوعي بمخاطر
فيروس كورونا المستجد. حيث قام الشباب والمنظمات غير الحكومية بدو�يات � التجمعات وأرسلوا رسائل توعية بالمخاطر من خالل مكبرات الصوت.

والية الخرطوم

وصلت المنظمة الدولية للهجرة من خالل مركز موارد المهاج�ين واالستجابة � الخرطوم إ� 140 مهاجراً (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.

واليات النيل األبيض والنيل األزرق وسنار

جرى تو�يع 17,380 من مواد اإلعالم والتثقيف واالتصاالت � واليات النيل األبيض والنيل األزرق وسنار. حيث جرى الوصول إ� 1,037,324 شخًصا تق�يًبا
من خالل برامج التوعية التلف�يونية واإلذاعية. كما استمع إليها 1,258,960 شخًصا من خالل إعالنات مكبرات الصوت، وتلقى 13,442 شخًصا رسائًال

نصية قصيرة ورُِسمت 19 لوحة جدا�ية للمعلومات. باإلضافة إ� ذلك، تلقى 240,500 شخص إعالنات � مساجد سنار ووالية النيل األبيض.

غرب ووسط دارفور

� واليتي غرب ووسط دارفور، وبالتعاون مع وزارة الصحة الوالئية، قدمت اليونيسيف رسائل فيروس كورونا المستجد إ� 243 مجموعة نشطة على
منصات تطبيق الواتسآب.

وقام صندوق األمم المتحدة للسكان بتو�يع 2,000 حقيبة لوازم صحية نسائية � معية أنشطة توعية مجتمعية بشأن فيروس كورونا المستجد للنساء
والفتيات األكثر عرضة للمخاطر � مدينة الجنينة ومواقع تجمع النازحين.

والية كسال

استجابة

https://web.facebook.com/1827289127544057/videos/283570032679106/


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

الصفحة 5 من 12

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ٢ مايو ٢٠٢٠

سجلت شبكات الشباب التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان وبثت حملة إذاعية باللغة المحلية لمدة 6 أيام � والية كسال، تغطي طرق الوقاية،
وتوجيهات البقاء � المنزل وكيفية اإلبالغ عن األعراض إ� السلطات.

والية غرب كردفان

� 19 - 20 أب�يل 2020 قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر السودا� بإجراء تو�يع لمواد غير غذائية على
حوا� 230 عائلة من الالجئين الذين جرى نقلهم مؤخرًا إ� أبو إلليكيري � محلية كيلك � والية غرب كردفان. وأثناء تو�يع المواد غير الغذائية نظمت

المفوضية أيًضا جلسات توعية لالجئين الذين ُرح�لوا حديًثا من خالل تو�يع الملصقات وتعقيم مناطق التو�يع وأماكن االنتظار.

لم ترد تقا�ير عن أي فجو ات.

الفجوات

حالة القطاع 

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

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

إعداد تقا�ير وبائية أسبوعية ونشرها على جميع المستويات والشركاء الدوليين.

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.

تد�يب وتجهيز أعمال حماية المجتمع واألخصائيين االجتماعيين والعاملين المجتمعيين والعاملين الصحيين � السجون على تحديد وتوثيق
آليات اإلحالة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم � خطة الصحة والسالمة والرعاية البديلة.

مراجعة إنتاج وتو�يع المبادئ التوجيهية، وأوائل المستجيبين، وإجراءات التشغيل القياسية إلدارة الحاالت، ومراجعة توفير الرعاية البديلة
لخطة الصحة والسالمة لدمجها � االستجابة لفيروس كورونا المستجد.

تنتج وزارة الصحة االتحادية / اإلدارة العامة للطوارئ ومكافحة األوبئة تحديثات يومية لفيروس كورونا المستجد.

تظهر التحديثات إجما� الحاالت المؤكدة الجديدة والوفيات التراكمية واإلجمالية حسب الوالية. قامت منظمة الصحة العالمية بتد�يب عشرة من فرق
االستجابة الس�يعة � والية الخرطوم. سينتهي تد�يب فرق االستجابة الس�يعة على تغطية جميع المحليات � السودان بحلول نهاية أب�يل – حيث

سيجري تد�يب 1242 شخصاً بوصف ذلك جزءاً من هذا البرنامج. كما أن التد�يب اإلضا� لف�يق االستجابة الس�يعة الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية
مستمر � جميع الواليات األخرى باستثناء الوالية الشمالية. ويشير الوضع الس�يع التطور لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد � واليتي الخرطوم

والج�يرة إ� تأكيد الحاجة إ� فرق إضافية مما دعا منظمة الصحة العالمية للبدء � التخطيط لنشر فرق استجابة س�يعة إضافية � كلتا الواليتين.

(١ مايو ٢٠٢٠)

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

االحتياجات

استجابة
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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.

الفجوات

حالة القطاع 

تد�يب موظفي نقاط الدخول على المراقبة وتع�يف الحاالت / بروتوكوالت اإلحالة.

إنشاء / إعادة تأهيل غرف الحجر الصحي � نقاط الدخول المختارة، ودعم إمدادات المياه والمرافق الصحية والحصول على المياه والنظافة
الصحية.

توفير معدات الحماية الشخصية وإمدادات الوقاية والسيطرة على العدوى � نقاط الدخول وطواقم غرف الحجر الصحي بها.

توفير / دعم تشغيل سيارات اإلسعاف.

طباعة وتو�يع مواد اإلعالم واالتصال التثقيفي على المساف�ين.

حوافز للعاملين الطبيين � نقاط الدخول.

إجراء إشراف مشترك بين منظمة الصحة العالمية/وزارة الصحة العالمية على وحدات الحجر الصحي المحدد لمراقبة االلتزام ببروتوكوالت
العالج والوقاية من العدوى.

جميع برامج نقاط الدخول مغلقة حالًيا واألولوية هي مواصلة تع�يز استعدادات نقاط الدخول قبل إعادة فتحها.

(١ مايو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 4: نقاط الدخول

االحتياجات

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

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. 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 السودان بشكل عاجل إ� الم�يد من مراكز الحجر الصحي الستقبال العائدين. وستحتاج هذه المراكز إ� أِسر�ة ومرافق المياه والمرافق الصحية
والطعام.

الفجوات

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

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

(١٦ أبريل ٢٠٢٠)

https://cbos.gov.sd/en/content/quarter-42019
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202004020024?type=pdf
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� 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

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.

(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

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.

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.

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)

أ

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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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

(١ مايو 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 :

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

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

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