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أبرز األحداث 
أفادت الحكومة بأن أكثر من 875,000 شخص قد تأثروا

بالفيضانات غير المسبوقة � السودان.

الواليات األكثر تأثراً بالفيضانات هي شمال دارفور والخرطوم والنيل
األزرق وغرب دارفور وسنار والتي تُمثل 52 � المئة من مجموع

المتأث�ين.

ارتفاع التضخم يؤدي إ� �يادة االحتياجات اإلنسانية � السودان
ويعيق تقديم المساعدات اإلنسانية لماليين من األشخاص األكثر

عرضة للمخاطر وهم � أمس الحاجة إليها

قدمت مفوضية األمم المتحدة لالجئين وشركاؤها المآوي لحاالت
الطوارئ وقدمت المستلزمات المنزلية األساسية ألكثر من 181,000

شخص من المتأث�ين بالفيضانات بمن فيهم الالجئين وعائالت
النازحين

يستمر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد حيث أصيب 13,668
شخًصا بالفيروس � البالد وذلكم حتى 5 سبتمبر 2020.

المتأثرون بالفيضانات حسب الوالية حتى السادس من أكتوبر 2020، المصدر
مفوضية العون اإلنسا� الحكومية

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)
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لألتصال بنا
باوال ايمرسون
رئيس المكتب

 emersonp@un.org

جيمس ستيل
رئيس قسم االتصال وإدارة المعلومات

 steel@un.org

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

االستجابة للطوارئ 
الفيضانات في السودان – تقرير عن الوضع

أبرز التطورات
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السودان - خ�يطة الفيضانات حتى الخامس من أكتوبر 2020

يتزايد عدد األشخاص المتأث�ين بأسوأ فيضانات � السودان خالل العقود
الثالثة الماضية. إذ دمرت هذه الفيضانات منازل أكثر من 875 ألف شخص

وتو� 155 شخًصا، وفًقا لمفوضية العون اإلنسا� الحكومية.

تأثرت أكثر من 560 مدرسة وآالف المرافق الصحية، مما أضر بالخدمات
األساسية للسكان، ال سيما � واليات النيل األزرق وشمال وغرب دارفور

والخرطوم وسنار.

ال يزال حجم األضرار الجسيمة � مصادر المياه غير مؤكد بعد، مع انهيار ما
يقارب من 30,000 مرحاض، مما زاد من التحديات لمنع تفشي األمراض

المحتملة وعالجها.

لم تدمر األمطار الغ�يرة فقط المنازل والبنية التحتية الرئيسية بل والمزارع
أيًضا قبل الحصاد مباشرة. و� بعض المحليات مثل المتمة � والية نهر

النيل ُغمرت 75% من المزارع.

تواصل األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية األخرى العمل وتصارع مع
الزمن للوصول إ� المتأث�ين وإنقاذ األرواح، بجانب الدعم المقدم من الحكومة. حيث جرى تقديم المساعدات ألكثر من 400,000 شخص،

لكن االنخفاض الشديد � التمويل يفرض تحديات خطيرة على االستجابة.

لمحة عامة عن الوضع

ال يزال السودان يواجه أسوأ الفيضانات منذ عقود. وتسببت األمطار الغ�يرة التي استمرت عدة أسابيع � حدوث وفيات ونزوح وتدمير هائل للبنية
التحتية الرئيسية ووسائل العيش � جميع أنحاء البالد، وكانت واليات النيل األزرق والخرطوم وشمال دارفور وسنار وغرب دارفور من أكثر الواليات تأثرًا.

فقد أكثر من 120 شخًصا حياتهم ووصل عدد األشخاص المتأث�ين بشكل خطير إ� أكثر من 860,000. اعتبارًا من 1 أكتوبر، وفًقا لمفوضية العون
اإلنسا� الحكومية. ووفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، فإن ما ال يقل عن 150 ألف الجئ ونازح من بين المتأث�ين.

ُدمر أكثر من 79,400 منزل بشكل كامل وهناك تقا�ير عن تعرض ما يقرب من 92,600 منزل للتلف مما أدى إ� حاجة ماسة وعاجلة للمآوي واللوازم
المنزلية. وقد ُغمرت العديد من المزارع، خاصة � المناطق النه�ية على طول أنهار النيل األبيض والنيل األزرق والنيل الرئيسي � بلد يواجه فيه 9.6

مليون شخص جوًعا شديًدا وفًقا لبرنامج الغذاء العالمي.

تأثرت أكثر من 560 مدرسة وتُستخدم 50 مدرسة أخرى على أنها مآوي للنازحين. قد يؤثر هذا بشكل كبير على بدء العام الدراسي الذي جرى تأجيله
بالفعل من سبتمبر إ� نهاية نوفمبر بسبب تحديات الموارد لتكييف نظام التعليم الهش للحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد. كما تعرضت إتاحة

الحصول على المياه النظيفة والخدمات الصحية للخطر خاصة � خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

تأثر حوا� 3,200 مركز صحي أو توقفهم عن العمل، وانهيار حوا� 30,000 مرحاض، وانهيار سد بوط الترا� � والية النيل األزرق، � 29 يوليو، زادت
ً من المخاطر المرتبطة بتوفير المياه ألكثر من 100,000 شخص، بما � ذلك النازحين والالجئين الذين كانوا يعتمدون على السد بوصفه مصدراً أساسيا

للمياه لهم. وي�يد المستوى الواسع لألضرار من تحديات منع تفشي األمراض المحتملة وعالجها. حيث تتوطن المال �يا وحمى الضنك والكوليرا � أجزاء
عديدة من السودان، ويزداد خطر اإلصابة بهذه األمراض وغيرها من األمراض المنقولة بالمياه والوبائيات تزامًنا مع الفيضانات والمياه الراكدة. ويجلب

الفيضان أيًضا مخاوفاً تتعلق بالحماية، خاصة بين األطفال والنساء والنازحين. مما يمكن أن يجبر العائالت التي فقدت كل شيء على االعتماد على
استراتيجيات التكيف السلبية للبقاء على قيد الحياة، بما � ذلك عمالة األطفال التي جرى اإلبالغ عنها بالفعل وفًقا للشركاء العاملين � مجال المساعدات

اإلنسانية. كما يؤدي االفتقار إ� خدمات التعليم إ� �يادة تعرض األطفال لخطر االستغالل ويؤدي العبء اإلضا� على األسر المتأثرة إ� �يادة حاالت
العنف ضد النساء والفتيات. كما يحتاج األفراد الذين يعانون من إعاقات أو أمراض مزمنة وكبار السن والنساء الحوامل والمرضعات إ� خدمات محددة

والتي أصبحت اآلن معرضة للخطر بسبب تدمير المرافق وتراجع الخدمات.

وتقوم الحكومة ومنظمات اإلغاثة بمراقبة الوضع عن كثب وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لألشخاص المتأث�ين. حيث وصل العاملون � المجال
اإلنسا� إ� أكثر من 400,000 شخًصا بدعم حيوي. لكن المخزون ينضب بسرعة وهناك حاجة ماسة إ� م�يد من الدعم، بما � ذلك من الجهات

المانحة. كما أن خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2020 والتي تطلب 1.6 مليار دوالر أم�يكي جرى تمويلها بنسبة تقل عن 46 � المائة.

اقرأ التحليل السابق واللمحة العامة على االستجابة اإلنسانية للفيضانات � السودان � التحديثات العاجلة:

(Eng.)2020 التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 1 - 03 أغسطس

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-1
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-2
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(Eng.)2020 التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 2 - 05 أغسطس

التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 3 - 14 أغسطس 2020

(Eng.)2020 التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 4 - 27 أغسطس

(Eng.)2020 التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 5 - 31 أغسطس

التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 6 - 08 ســـبتمبر 2020 

(Eng.)2020 التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 7 - 18 ســـبتمبر

التحديث العاجل عن الفيضانات رقم 8 - 24 ســـبتمبر 2020 

 

صور 
السودان: خريطة الفيضانات (1 أكتوبر 2020 )

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-2
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-3-enar
https://reports.unocha.org/en/country/sudan/flash-update/dmcmpwTP35koKm3F4jIPn/
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-prompt-state-emergency-khartoum-state-flash-update-no-5-31-august-2020
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-6-enar
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-7
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-8
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السودان: خ�يطة الفيضانات (1 أكتوبر 2020 )

حالة القطاع 

األشخاص المستهدفون

الفيضانات غير المسبوقة � السودان إضافة إ� العام المعقد بالفعل للطالب � جميع أنحاء البالد. فبعد أشهر من عدم الذهاب إ� المدرسة، ويرجع ذلك
� األساس إ� جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح اآلن عشرات اآلالف من األطفال ُعرضة لخطر عدم القدرة على االستمرار � تعليمهم عندما يبدأ
العام الدراسي الجديد � نهاية نوفمبر. فمنذ بداية هطول األمطار � منتصف يوليو تعرضت نحو 560 مدرسة للضرر أو التدمير الذي شمل المعدات

واألثاث والمواد التعليمية. وباإلضافة إ� ذلك هناك ما ال يقل عن 50 مدرسة تستضيف النازحين الذين يبحثون عن مأوى. لذلك فهناك حاجة إ� دعم
عاجل بما � ذلك عمليات الترميم والمواد التعليمية لألطفال، لضمان أن المدارس يمكن أن تستأنف أنشطتها.

يقوم قطاع التعليم حالًيا بتقييم مدى األضرار التي لحقت بمئات المدارس � جميع أنحاء البالد وتحديد المرافق التي تستضيف النازحين. وستشمل
االستجابة ما يلي:

المدارس المتضررة أو المدمرة: سيوفر الشركاء أماكن تعلم مؤقتة لضمان استمرار أنشطة التعلم. وسيجري استبدال المواد التعليمية واألثاث والمعدات
حيثما تستدعي الضرورة.

المدارس التي تستضيف نازحين: يعمل الشركاء على تحديد خيارات مآوي بديلة وطويلة األجل وأكثر مالءمة لألشخاص الذين يحتمون حالًيا بالمدارس.
وسيدعم قطاع التعليم مراقبة المدارس المستخدمة بوصفها مالجًئا لضمان إعادة المرافق إ� المجتمع التعليمي بحالة معقولة وبأسرع وقت ممكن.

يواجه الشركاء تحديات مهمة � االستجابة، بما � ذلك عرقلة إتاحة الوصول إ� المدارس المتضررة، حيث أن الطرق غير سالكة � العديد من المحليات.
ويؤثر نقص التمويل وانخفاض عدد الشركاء العاملين � المناطق المتأثرة على قدرة المساعدات اإلنسانية على االستجابة، � سياق االحتياجات الناشئة

والمتنافسة بسبب الصدمات األخرى مثل فيروس كورونا المستجد. كما يؤدي التدفق المحدود للمعلومات بين المدرسة والوالية وعلى المستوى
االتحادي، وكذلك القدرة المنخفضة على إدارة المعلومات – (فالسودان ليس لديه نظام معلومات إلدارة التعليم) - إ� توفر محدود للبيانات.

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع التعليم

102,000

االحتياجات

استجابة

الفجوات

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)حالة القطاع 

قطاع المآوي والمواد غير الغذائية

350,000188,000
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األشخاص الذين جرى الوصول إليهماألشخاص المستهدفون

تأثر أكثر من 860,000 شخص بالعواصف - أكثر من 150,000 منهم من النازحين والالجئين - وهم يحتاجون إ� مواد من معدات الطوارئ مثل
الناموسيات وأدوات الطهي واألغطية البالستيكية (المشمعات) والبطانيات وحصر النوم. وبعد هطول األمطار الغ�يرة والفيضانات فقدت العديد من األسر
كل شيء واضطرت للعيش مع األصدقاء أو األقارب، و� مراكز جماعية، بما � ذلك المدارس، و� مواقع عدة تحتوي على مواد إيواء مؤقتة تقيهم من
حدوث خسائر لهم. ويخطط قطاع المآوي والمواد غير الغذائية للوصول إ� الفئات األكثر عرضة للمخاطر بين المتأث�ين، والتي تقدر بنحو 350,000 أسرة.

فقد ُدّمرت منازل حوا� 80 ألف أسرة تماًما وتعرض أكثر من 92,500 منزل للتلف وذلك وفًقا لمفوضية العون اإلنسا� الحكومية. وهم ال يحتاجون فقط
إ� مجموعات/أطقم المآوي الطارئة/المواد غير الغذائية للسكن المؤقت ولكن أيًضا إ� دعم المآوي إلجراء اإلصالحات الطارئة أو إعادة إعمار منازلهم.

وصل الشركاء اإلنسانيون إ� أكثر من 188,000 شخص من خالل توفير المآوي الطارئة والمستلزمات المنزلية الضرو�ية. كما وزعت مفوضية األمم
المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها الناموسيات وأدوات المطبخ واألغطية البالستيكية والبطانيات وفرش النوم على 181,000 شخص على األقل من

المتأث�ين بالفيضانات � تسع واليات، بما � ذلك واليتي البحر األحمر والنيل األزرق. كان ما يقرب من 27 � المائة من المستفيدين من الالجئين، و24 �
المائة من النازحين واآلخ�ين هم أعضاء � المجتمعات المضيفة.

وبشكل عام يعمل الشركاء � المجال اإلنسا� بتنسيق وثيق مع مفوضية العون اإلنسا� الحكومية إلجراء تقييمات شاملة لألضرار التي تلحق بالمنازل،
ولضمان تكامل التدخالت التي تقوم بها الحكومة ومنظمات اإلغاثة. ويدعم القطاع أيًضا استكشاف حلول المآوي قصيرة المدى مع أصحاب المصلحة

الرئيسيين لضمان إخالء المدارس � المستقبل الق�يب. باإلضافة إ� ذلك، يعمل الشركاء مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما � ذلك الحكومة والمنظمة
القائمة بأنشطة اإلنعاش، على حلول متوسطة األجل لمعالجة القضايا المزمنة المتعلقة بحقوق المأوى واألرض � السودان، بما � ذلك من خالل توفير

مجموعات المآوي العينية المحسنة منح النقد مقابل المآوي لدعم تعويضات المنازل المتضررة.

يواجه القطاع تحديات متعددة لدعم األشخاص المتأث�ين، بما � ذلك تعرقل إتاحة الوصول إ� المجتمعات � المواقع الرئيسية والفجوات � المآوي �
حاالت الطوارئ ومجموعات المواد غير الغذائية المبلغ عنها � العديد من الواليات. كما يحتاج تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة إ� التحسين

لتجنب االزدواجية أو نقص الدعم � بعض المجاالت. وقد أوردت التقا�ير تحديات � العديد من المواقع � تخصيص األراضي لألسر التي جرى إعادة
توطينها والمقيمين � المراكز الجماعية. كما تعيق األزمة الحاليةالعملية حيث يشكل نقص الوقود الالزم للنقل وارتفاع معدل التضخم عقبات أمام الشراء

المحلي والدو� للمواد غير الغذائية. كما تأ� الفيضانات � السودان بتكاليف تشغيلية إضافية حيث تحمل العاملون � المجال اإلنسا� فوق طاقتهم
بالفعل لتقديم المساعدات لألسر المتأثرة بالصدمات المتعددة وحاالت الطوارئ، بما � ذلك فيروس كورونا المستجد.

االحتياجات

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

من المرجح أن يتأثر وضع األمن الغذا� الهش والمعرض للخطر � السودان بالفيضانات المستمرة، إضافًة إ� تعرض آالف األفدنة من المحاصيل للتلف
قبل حصادها مباشرة. حيث غمرت الفيضانات عدة مزارع خاصًة � المناطق المحا�ية لألنهار على طول النيل األبيض والنيل األزرق ونهر النيل بحسب ما

أورده برنامج الغذاء العالمي. وهذا الوضع مقلق بشكل خاص للمزارعين � مناطق مختلفة � والية الخرطوم حيث يوجد ما ي�يد على 1.4 مليون مواطن

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع األمن الغذائي ووسائل العيش

االحتياجات
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يعانون من عدم استتباب األمن الغذا� بحسب آخر تحليل متكامل لتصنيف مراحل األمن الغذا�. ففي أنحاء الوالية ما ي�يد على نسبة 67 من المزارع
ُغمرت بالمياه � أمدرمان، و60% � كرري وما يقرب من 30 بالمئة الخرطوم بحري.

كذلك فإن الوضع حرج أيًضا � الرهد بوالية القضارف، والدندر بوالية سنار حيث 26% و17% من المحاصيل على التتا� قد غمرتها الفيضانات. أما �
والية نهر النيل فهناك حوا� 75 % من المزارع � المتمة وأكثر من 41 % من مزارع شندي وحوا� 20% من مزارع ب�بر هي اآلن تحت المياه.

يعمل الشركاء � المجال اإلنسا� بجد لتقديم المساعدات الغذائية آلالف األشخاص المتأث�ين بالفيضانات. ويبلغ مجموع عدد األشخاص الذين تلقوا
المساعدات 44,000 شخص معظمهم � واليات شمال دارفور والخرطوم والنيل األبيض وشرق دارفور وكسال.

ففي والية كسال قدم برنامج الغذاء العالمي المساعدات الغذائية لعدد 26 ألف الجئ تأثروا باألمطار الغ�يرة � الوالية فضًال عن المقيمين � محليتي
�يفي نهر عطبرة و�يفي شمال الدلتا. وتخطط البرنامج لتقديم المساعدات إ� ما يقرب من 250,000 شخص � 10 واليات.

و� والية كسال أيضا حيث وزعت منظمة بالن الدولية سالالً غذائية من البقوليات والسكر لعدد 3,491 عائلة. باإلضافة إ� ذلك قدمت منظمة كو� لعدد
1,300 مزارع 15 كيلو جراما من تقاوي الذرة الرفيعة لكل منهم، � ثالث قرى هي: مكلي (473 مزارعا)، وِدقين (372)، وتيند� (489 مزارعا) وجميعها

� محلية �يفي أروما.

أما � والية البحر األحمر فقد قدمت منظمة ويلثنجرهيلف األلمانية للتنمية والعون اإلنسا� بذور الدخن إ� ما يقرب من 380 عائلة � محلية عقيق.

و� واليات دارفور وصلت منظمة السالم المتحدة إ� 450 أسرة بتحويالت نقدية: � والية جنوب دارفور (300) أسرة، وبوالية شمال دارفور (150) أسرة،
باإلضافة إ� 200 أسرة � والية الخرطوم.

و� والية غرب كردفان، تلقت ما ال يقل عن 1,450 أسرة سالل غذائية من دقيق القمح والسكر وال�يت ودقيق الذرة الرفيعة والعدس والملح من ضمن
المواد التي وزعتها منظمة كونسيرن العالمية � محليتي المجلد وغبيش.

يعد تيسير إتاحة الوصول المادي إ� المناطق المتضررة والسكان المتأث�ين بسبب األمطار الغ�يرة التي تقطع الطرق المؤدية إ� المناطق المتضررة أحد
التحديات التي يواجهها الشركاء الذين يقدمون المساعدات الغذائية. وهناك مشاكل االتصاالت السلكية والالسلكية، بسبب ضعف أو نقص الشبكة التي

تشكل أيضا عقبات لتلقي المعلومات من عدة محليات. و� بعض الواليات، وخاصة � سنار، هناك فجوة � القدرة على االستجابة بسبب انخفاض عدد
الشركاء � المجال اإلنسا�. إن الوضع االقتصادي ونقص الوقود � وسائل النقل واالحتياجات المتنافسة � جميع أنحاء السودان بسبب االحتياجات
الناشئة، بما � ذلك االستجابة لغزو الجراد الصحراوي ووباء فيروس كورونا المستجد قد تؤدي مجتمعة إ� الحد من القدرة اإلنسانية على االستجابة.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

شخص جرى الوصول إليهمشخص مستهدف

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع الصحة

750,000350,000

االحتياجات
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ت�يد األضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق الصحية وانهيار ما يقرب من 000 30 دورة مياه والضرر أو التلوث الذي لحق بمئات من مصادر المياه، من
الحاجة إ� الخدمات الصحية. فضًال عن التحديات التي تواجه الوقاية من تفشي األمراض المحتملة وعالجها. ويتعرض األشخاص الذين يعيشون �

المناطق المتضررة لخطر متزايد لإلصابة باألمراض التي تنقلها المياه وناقالت األمراض بسبب عدم توفر مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية وتدابير
مكافحة ناقالت األمراض. ويلزم توفير اإلمدادات الطبية لدعم المراكز الصحية � جميع أنحاء البالد، وستكون العيادات المتنقلة ذات أهمية حاسمة

لضمان توفير الخدمات الصحية � المناطق التي يصعب الوصول إليها.

يعمل شركاء قطاع الصحة بشكل وثيق مع الحكومة لدعم الخدمات الصحية � البالد. وحتى قبل الفيضانات، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد،
عمل الشركاء على تو�يع اإلمدادات الطبية التي تغطي احتياجات مليون شخص. وهناك 14 عيادة متنقلة إضافية تدعم االستجابة � والية الخرطوم

(أ�بع وحدات) و� واليات النيل األزرق وشمال دارفور ووسط دارفور والبحر األحمر وكسال. وقد أجريَ ما ال يقل عن 25 تقييما صحًيا، إما بوصفها جزًءا
من الجهود المشتركة بين الوكاالت أو دعًما لوزارة الصحة � الواليات. وحقق الشركاء فيما يقرب من 130 من التحذيرات بشأن األمراض المعدية.

وتدعم منظمة الصحة العالمية 13 والية لتنفيذ تدخالت � موسم األمطار، بما � ذلك بناء القدرات ورصد نوعية المياه ومراقبة ناقالت األمراض وتدابير
لمكافحة ناقالت األمراض.

وتَدرَب أكثر من 380 من موظفي الصحة العامة أو موظفي المرافق الصحية � أنحاء البالد كافة على مراقبة المياه (53) واستراتيجيات مكافحة ناقالت
األمراض (330). وُرِصدت نوعية المياه بانتظام � جميع أنحاء البالد، حيث تجمع وتحُلل أكثر من 25,500 عينة لتحديد جودة المياه البسيطة

(تغطيةالمعالجة بالكلور) و80 عينة إضافية للجودة البكت�يولوجية. فكانت أكثر من 50 � المائة من المصادر ملوثة، وفًقا لنتائج كال االختبا�ين.

وأج�يت تدابير لمكافحة ناقالت األمراض فيما يقرب من 58,300 موقع لتكاثر البعوض، وشملت التدابير اإلضافية لحماية البالغين أكثر من 2,330 كم2
وأكثر من 78,200 أسرة.

وعقب تحليل بؤر الكوليرا الذي أجرته منظمة الصحة العالمية، جرى تخ�ين ما يقرب من 30 وحدة مسبًقا من وحدات الكوليرا � واليات مختلفة، وهناك
20 وحدة إضافية قيد اإلعداد.

لقد انخفض المخزون المتاح بسرعة حيث أبلغ معظم الشركاء عن نقص األدوية األساسية � مرافق التخ�ين. ولدى منظمة الصحة العالمية واليونيسيف
إمدادات قيد اإلعداد ولكنها ال توجد بعد � البالد. وهناك حاجة إ� م�يد من الدعم لفرق مراقبة األمراض واالستجابة الس�يعة، وال تزال هناك فجوات �

مكافحة ناقالت األمراض ورصد سالمة المياه. ويشكل التمويل تحديًا كبيرًا. حيث لم يتلق الشركاء � القطاع الصحي سوى 15 � المائة من مبلغ
110مليون دوالر أم�يكي المطلوبة للخدمات الصحية � هذا العام بالسودان. ويمثل هذا أقل من نصف إجما� المبلغ المستلم � عام 2019.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

العدد الذي جرى الوصول إليهالعدد المستهدف

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع التغذية

187,00023,000

االحتياجات
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أدت الفيضانات التي لم يسبق لها مثيل � السودان إ� تفاقم التحديات التي تواجهها البالد بالفعل لتزويد بأنشطة التغذية األساسية المنقذة لحياة
الماليين من األطفال واألمهات � جميع أنحاء البالد. وحتى قبل هذه العواصف كان حوا� 2.7 مليون طفل يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد �

السودان. ويمكن أن يؤدي تعطيل الخدمات واألضرار التي لحقت بالمرافق إ� تفاقم الوضع، وال سيما بالنسبة ألكثر من 187,000 شخص � أكثر
المناطق تضررًا. فاألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمعتدل هم األكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات صحية متعلقة بتلوث المياه واألمراض

المنقولة. لذا فهناك حاجة ملحة إ� إمدادات وخدمات تغذية إضافية لدعم المرافق، بما � ذلك فرق التغذية التكميلية الشاملة والفحص المتنقل
للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

قام قطاع التغذية بالتخ�ين المسبق إلمدادات الطوارئ على مستوى الوال� قبل بداية موسم األمطار، بما � ذلك أكثر من 110,000وحدة من األغذية
العالجية الجاهزة لالستخدام لعالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وتقدم منظمة الصحة العالمية األدوية ومستلزمات المساعدات اإلنسانية للمرافق التي تخدم السكان المتأث�ين � الواليات الـ 18 و� منطقة أبيي.

تجرى الفحوصات � المناطق المتضررة لتحديد حاالت سوء التغذية بما � ذلك � واليات الخرطوم وسنار والبحر األحمر والنيل األزرق. حيث قامت منظمة
الرؤية العالمية، حتى اآلن، بفحص ما يقرب من 7,600 طفل، وأحالت ما ال يقل عن 170 لعالج سوء التغذية الحاد.

وقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية تكميلية شاملة طارئة إ� 11,382 مستفيداً � 13 والية � جميع أنحاء السودان.

انخفض المخزون المتاح بسرعة � بعض المناطق، مع نقص حاد � األدوية األساسية � جميع أنحاء البالد. وعلى الرغم من أن اليونيسيف وبرنامج
الغذاء العالمي قد خصصا اإلمدادات مسبًقا على مستوى الواليات، فقد أبلغ عن نقص � إمدادات األغذية العالجية الجاهزة لالستعمال من مناطق

مختلفة. وال تزال إتاحة الوصول تمثل مشكلة بالنسبة للعيادات المتنقلة � بعض المناطق النائية بمحليتي التضامن وقيسان بوالية النيل األزرق، وبعض
المناطق � محلية السوكي بوالية سنار.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

األشخاص الذين جرى الوصول إليهماألشخاص المستهدفون

جلبت الفيضانات والنزوح الالحق العديد من المخاوف المتعلقة بالحماية، خاصة بين األطفال والنساء والنازحين. كما سببت األزمة ضائقة مالية لألسر التي
فقدت مصادر رزقها ووردت تقا�ير عن استراتيجيات المواجهة السلبية بما فيها �يادة عمالة األطفال. وي�يد هذا الوضع الصعب من خطر التعرض للعنف

القائم على النوع الذي جرى اإلبالغ عنه بالفعل خاصة بين النساء النازحات.

وال تمتلك عائالت كثيرة ممن جرفت بيوتهم العواصف والفيضانات مصادراً مالية أو أراضي � أماكن أخرى كي يبنوا مآويهم بها وهناك احتياج عاجل
ألراضي متاحة كي تنتقل إليها األسر التي أصبح أفرادها بال مأوى. وقد أدت خيارات التوطين المحدودة للنساء األكثر عرضة للخطر واألطفال المنفصلين

عن ذويهم، والمسنين غير المصحوبين بذويهم واألشخاص ذوي اإلعاقة والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والحوامل والمرضعات إ� �يادة الحاجة إ�
خدمات الحماية.

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع الحماية

150,00050,000

االحتياجات
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وقد وردت تقا�ير عن أضرار جسيمة � المرافق العامة مثل المدارس ومرافق الرعاية الصحية اإلنجابية والجنسية والمستشفيات والمراحيض، مما أثر
سلباً على الخدمات األساسية عندما يكون األشخاص � أشد الحاجة إليها.

يعمل قطاع الحماية بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة � المجال اإلنسا� كافة والنظراء الحكوميين لتبادل وضمان االلتزام بالتوجيهات المتعلقة بالحماية.
وتوجه منظمات الحماية وتشارك � أنشطة تقييم االحتياجات كي تحدد االهتمامات والقضايا األمنية األساسية لمتابعتها.

ويعمل المهتمون بالمجال اإلنسا� مع السلطات المحلية � جميع أنحاء البالد ويدعون إ� إنشاء مراكز للشرطة و / أو نشر الشرطة � مناطق إعادة
التوطين لضمان السالمة البدنية لألشخاص وما تبقى من أصول معيشية إلسرهم. وكذلك يعمل الشركاء على ضمان االتفاق مع مالك األراضي قبل

إجراء عمليات إعادة التسكين للسكان المتأث�ين.

كما تعمل المنظمات على �يادة الدمج المجتمعي ونشاطات �يادة الوعي مثل منع االنفصال واالستغالل واالعتداء الجنسي. فضالً عن مسارات اإلحالة
والمعلومات المتعلقة بتعقب األسر ولم شملها، وتوفير الرعاية البديلة.

وهناك قدرة محدودة للحكومة ووكاالت األمم المتحدة على إعادة تأهيل المنشآت التي توفر الخدمات األساسية للسكان. ويقلل الوجود المحدود للشركاء
التنفيذيين واالفتقار إ� هياكل الحماية المجتمعية � بعض المناطق المتضررة من االستجابة، فضالً عن التحديات التي تفرضها الفيضانات على إتاحة
الوصول المادي. كما توجد فجوات � تخصيص األراضي لألسر التي يجري إعادة تسكينها. وأيًضا تمثل االحتياجات المتنافسة � إطار جائحة فيروس

كورونا المستجد تحديًا.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

األشخاص الذين جرى الوصول إليهماألشخاص المستهدفون

ت�يد الفيضانات الحالية � السودان كغيرها من األزمات اإلنسانية أو حاالت الطوارئ األخرى من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي حيث تضيف
البيئة المادية غير اآلمنة الم�يد من المخاطر على النساء � المجالين العام والخاص. وتؤدي عالقات القوة غير المتكافئة � السودان بين النوعين

االجتماعيين إ� ارتفاع مستوى العنف ضد النساء والفتيات � المجتمع بما � ذلك التهديدات والتحرشات والنزاعات األس�ية والنزاعات على مستوى
المجتمع والعنف المنز�.

ومع الفيضانات وحاالت النزوح الجديدة يؤدي االفتقار إ� المأوى المناسب وفقدان الفرص االقتصادية ووسائل العيش، اللذان يؤثران على قدرة
ً األشخاص على تلبية االحتياجات األساسية، يؤديان إ� �يادة العنف القائم على النوع االجتماعي � المجتمعات التي أضحى فيها العنف األسري أمرا

طبيعياً.

فهناك ما يقارب من 187,500 امرأة � سن اإلنجاب يعشن � مالجئ مؤقتة بسبب الفيضانات، حيث ال يجري اتخاذ تدابير حماية واضحة لضمان
سالمتهن وأمنهن. كما تدهورت ظروف المرافق الصحية بشكل أكبر، مما أثر بشكل سلبي على النساء، وخاصة الحوامل الال� يحتجن إ� دعم إضا�

بخدمات الصحة اإلنجابية.

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي

150,00025,000

االحتياجات
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ويضيف الوضع إ� النظام الهش بالفعل لدعم الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. ففي السودان تغيب خدمات العنف القائم على النوع
االجتماعي � أكثر من 90٪ من التجمعات � البالد. ولذلك يصبح العنف القائم على النوع االجتماعي إبان حاالت الطوارئ تحديًا � التنقل خاصة إذا

كانت مصادر المياه بعيدة عن المالجئ المؤقتة أو تقع � مناطق غير آمنة.

قام الشركاء � المجال اإلنسا� بتو�يع أكثر من 20,200 حقيبة لوازم صحية نسائية بما � ذلك اإلمدادات األساسية مثل الفوط الصحية والمالبس
الداخليةومستلزمات النظافة األخرى التي تكفي لمدة شه�ين - للنساء والفتيات األكثر عرضة للمخاطر � سن الصحة اإلنجابية � المناطق المتأثرة

بالفيضانات � واليات الخرطوم (10,216 امرأة) وشمال دارفور (3,000) وكسال (5,000) وشمال كردفان (2,000 امرأة).

كما جرى تو�يع أكثر من 20,300 كتيب حول النظافة الشخصية وآليات اإلحالة الواضحة لتوفير الحد األد� من االستجابة التي تركز على الناجين من
العنف القائم على النوع االجتماعي � المناطق المتأثرة باألمطار الغ�يرة � واليات شمال وجنوب وغرب دارفور والنيل األزرق والخرطوم وكسال. وعالوة

على ذلك جرى تحديد شبكات الحماية المجتمعية المنخرطة � االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي والوقاية منه قبل حالة الطوارئ وتع�يزها
وإدراجها على أنها جزء من االستجابة.

وجرى استهداف أكثر من 4,000 شخص منذ أغسطس من خالل أنشطة التوعية حول الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي
من خالل فرق العيادات المتنقلة العاملة � المناطق المتضررة. وتضمنت أنشطة التوعية تو�يع الملصقات للترويج لخطوط المساعدات المعنية بالعنف

القائم على النوع االجتماعي على المستوى القومي والوال�.

كان الوصول إ� السكان والمناطق المتضررة أمرًا صعًبا، مما أدى إ� تأخير وإعاقة االستجابة والتقييمات الفعالة. فعلى الرغم من التخ�ين المسبق
لمجموعات حقائب اللوازم الصحية النسائية واإلمدادات لتلبية احتياجات 20,216 شخًصا، ال تزال هناك فجوة لتغطية النساء المتبقيات حيث تجاوز عدد

األشخاص المتأث�ين بالفيضانات التوقعات األولية.

كما تسببت األزمة االقتصادية الحالية � السودان � م�يد من التحديات، حيث يوجد تزايد � تكاليف العمل. وهناك حاجة أكبر التباع الحد األد� من
المعايير لضمان تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي والحماية � حاالت الطوارئ.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

األشخاص الذين جرى الوصول إليهماألشخاص المستهدفون

أدى تدمير البنية التحتية الرئيسية والمنازل والنزوح إ� م�يد من االرتباك وانهيار البيئات الواقية وإتاحة الوصول إ� الخدمات االجتماعية بالنسبة لألطفال
والمراهقين ومقدمي الرعاية لهم. وت�يد الفيضانات من ارتفاع المخاطر الموجودة بالفعل بسبب تفشي األمراض مثل فيروس كورونا المستجد وشلل

األطفال الناجم عن تناول اللقاح والنزاع والفقر، مما يترك األطفال عرضة ألشكال مختلفة من سوء المعاملة والعنف واالستغالل واإلهمال والضغط
النفسي االجتماعي. وقد فقد األطفال وأسرهم الوثائق وشهادات الميالد � العديد من المناطق، بما � ذلك ق�ية أم بينان � سنار، حيث لم تعد هناك

(٧ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع حماية الطفل

212,00039,000

االحتياجات
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وثائق لدى 80 � المائة من العائالت. إن سالمة مناطق النزوح غير مضمونة، ومن المرجح أن يؤدي تعطيل الشبكات االجتماعية وفقدان دخل العائالت
إ� �يادة مخاطر عمالة األطفال واالستغالل الجنسي. وقد يُصبح األطفال ذوو اإلعاقة أكثر عرضه لخطر متزايد بسبب صعوبة الحصول على الخدمات

الصحية واالجتماعية.

يواصل شركاء حماية الطفل االستجابة � المناطق األكثر تضررًا � واليات دارفور والج�يرة وسنار والنيل األزرق والخرطوم. حيث جرى تو�يع ستة فرق
لدعم خدمات حماية الطفل األساسية، والوصول إ� 39,000 طفل � جميع أنحاء البالد. وحتى اآلن جرى إرسال 130 فرقة من فرق الرعاية النفسية

االجتماعية إ� واليات سنار والج�يرة والخرطوم وشرق دارفور.

وقد عقد الشركاء � والية سنار تسع جلسات توعية جماعية معنية بالتخفيف من المخاطر المرتبطة بالفيضانات، ووصلت إ� أكثر من 260 طفالً. كما
تستمر عمليات اقتفاء أثر العائالت وجرى تفعيل مسارات اإلحالة.

سيكون لالستجابة بشكل عام نهج قائم على المجتمع من خالل نشر فرق متنقلة ستدرب وتعمل مع الجهات الفاعلة المحلية � مجال الحماية. فضًال
عن إدراج أنشطة حماية الطفل لخدمات أخرى أيًضا، بما � ذلك التثقيف بالمخاطر والمشاركة المجتمعية بسبب فيروس كورونا المستجد، والوقاية من

األمراض المرتبطة باإلسهال والتحصين والوقاية من المال�يا.

وهناك 18 منظمة تنفذ أنشطة حماية الطفل � جميع أنحاء البالد ويمكن توسيع نطاق عملياتها � حالة �يادة الحاجة. وقد قام هؤالء الشركاء بتد�يب
موظفين وفرق متنقلة جاهزة للتنقل لتقديم خدمات فو�ية منقذة للحياة، وتع�يز هياكل وأنظمة حماية المجتمع وتع�يز التكيف والتخفيف من المخاطر.

جرى اإلبالغ عن وجود فجوات رئيسية � القدرات � واليات البحر األحمر وسنار والج�يرة والشمالية ونهر النيل وشمال وغرب كردفان بسبب الوجود
المحدود للشركاء التنفيذيين فضالً عن خدمات حماية الطفل التي تجاوزت طاقتها � أعقاب جائحة فيروس كورونا. وتشكل المستويات غير الكافية

للمخزون والقيود على إتاحة الوصول إ� المجتمعات المحلية بسبب األضرار بالطرق وفيروس كورونا المستجد تشكل مجتمعة التحديات الرئيسية. وهناك
300 شبكة مجتمعية لحماية األطفال � جميع أنحاء السودان من بين 1,650 شبكة مطلوبة لالستجابة بخدمات متنقلة. كما ال يوجد � البالد سوى 200
عامل مدرب � مجال حماية الطفل أي ثلث العدد المطلوب. وقد نفدت المخزونات واإلمدادات بما � ذلك الخيام المخصصة لألماكن الصديقة لألطفال

التي تُستخدم اآلن بوصفها مالجئ عائلية.

استجابة

الفجوات

حالة القطاع 

األشخاص الذين جرى الوصول إليهماألشخاص المستهدفون

أدت الفيضانات واالنهيارات األرضية إ� تدمير أو إتالف ما يقرب من 30 ألف مرحاض، ولوثت آالف من مصادر المياه � جميع أنحاء البالد، مما زاد من
مخاطر األمراض التي تنقلها المياه. كما تشكل المياه الراكدة الم�يد من التحديات � مكافحة األمراض المنقولة بالنواقل. ويتأثر أكثر من 860,000 شخص
حالًيا لكن يمكن أن تزداد األعداد حتى بعد انحسار مياه الفيضانات. إن مستوى الدمار الذي تفاقم بسبب نقص المرافق الصحية � البالد يعرض أكثر من

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)

قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة

750,000350,000

االحتياجات
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2.5 مليون شخص لخطر تفشي األمراض � األشهر الثالثة المقبلة. وحتى قبل الفيضانات � السودان كان 63 � المائة من السكان يفتقرون بالفعل إ�
المرافق الصحية األساسية. حيث 23 � المائة � جميع أنحاء البالد ال يمكنهم الوصول إ� مرافق غسل اليدين بالماء والصابون و40 � المائة ال يحصلون

على خدمات مياه الشرب األساسية.

ومع الدمار الناجم عن هطول األمطار الغ�يرة ستكون معالجة مصادر المياه وتو�يع المياه النظيفة ومنتجات المعالجة على العائالت المتأثرة أمرًا بالغ
األهمية. ويعد ترميم مضخات المياه والمراحيض ومكافحة ناقالت األمراض وأنشطة إدارة النفايات أمرًا ملحًا لمنع حاالت الطوارئ الصحية. كما تحتاج

العائالت أيًضا إ� مجموعة من مستلزمات النظافة، بما � ذلك منتجات خاصة للنساء والفتيات � سن اإلنجاب. وستكون حمالت التوعية أساسية لمنع
تفشي األمراض بما � ذلك الكوليرا وكبح الم�يد من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

أوصل شركاء المياه والصحة العامة وإصحاح البيئة األنشطة المنقذة للحياة إ� حوا� 350,000 شخص � المناطق ذات األولوية وتشمل األنشطة:
معالجة المياه وتو�يع مواد النظافة والمرافق الصحية مثل الدالء وأوعية السوائل (الجركانات) والصابون. كما تصل أنشطة تع�يز النظافة بما � ذلك بث

رسائل التوعية بالصحة والنظافة عبر الراديو، إ� ماليين األشخاص � جميع أنحاء السودان وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف. كما يعمل قطاع المياه
والصحة العامة وإصحاح البيئة بشكل وثيق مع شركائه � قطاع مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية والصحة والتعليم لضمان تكامل األنشطة.

ال تزال التقييمات مستمرة، حيث يدعم الشركاء � المياه والصحة العامة وإصحاح البيئة آليات التنسيق لتوجيه عمل المنظمة � مجال االستجابة �
مختلف الواليات.

وتدعم منظمة الصحة العالمية أيضاً 13 والية لتنفيذ التدخالت التي تشمل بناء القدرات ومراقبة جودة المياه ومراقبة ناقالت األمراض وتدابير مكافحة
ناقالت األمراض.

إن تمويل خدمات المياه والصحة العامة وإصحاح والبيئة منخفض للغاية برغم أهميته البالغة � االستجابة للفيضانات وأيضا لجهود منع انتشار عدوى
فيروس كورونا المستجد التي يتوالها القطاع، حيث بلغ مستوى التمويل المتحصل فقط 22 % من مجموع المبلغ المطلوب هذا العام والبالغ 71,6
مليون دوالر. ووفقاً لحسابات قطاع المياه والصحة العامة وإصحاح البيئة هناك حاجة ماسة إ� 7.5 مليون دوالر على األقل لشراء إمدادات إضافية

والقيام بأنشطة الطوارئ، باإلضافة إ� تكثيف االستعداد لتفشي األمراض المحتملة بعد الفيضانات.

استجابة

الفجوات

صور 
رسم معلومبياني لطوارئ الفيضانات – من يفعل ماذا، وأين (حتى 22 سبتمبر 2020)

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)
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ال تعني الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذة الخ�يطة إقراراً أو قبوالً رسمياً من ِقبل األمم المتحدة. تا�يخ اإلِعداد: 22 سبتمبر
www.unocha.org/sudan www.reliefweb.int/country/sdn :2020 المصادر: القطاعات والمنظمات اإلنسانية لم�يد من المعلومات يرجى الرجوع إ�

وللمعلومات المستقاة: ochasudan@un.org طوارئ فيضانات السودان: األسئلة الثالثة: من يفعل ماذا، وأين (حتى 22 سبتمبر2020)
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معدل التضخم السنوي (ديسمبر 2017 - أغسطس 2020
الجهاز المركزي لإلحصاء)

االتجاهات 
ارتفاع معدالت التضخم يؤثر على الفئات األكثر عرضة

للمخاطر ويزيد من االحتياجات اإلنسانية في
السودان

أدى ارتفاع التضخم ووصول معدالته السنوية إ� 168 � المائة � شهر أغسطس إ�
�يادة االحتياجات اإلنسانية � السودان وعرقلة المساعدات اإلنسانية برغم أن الماليين
من الفئات األكثر عرضة للخطر � جميع أنحاء السودان � أمس الحاجة إليها. كما أن

وكاالت األمم المتحدة والشركاء � المجال اإلنسا� تجد صعوبة � شراء اإلمدادات
والمدخالت والمواد األخرى مع ارتفاع األسعار أسبوعًيا. كما يؤثر نقص الوقود وارتفاع

أسعاره على تقديم المساعدات. ووفًقا للجهاز المركزي لإلحصاء � السودان فقد
يستمر ارتفاع التضخم أكثر باألخص � شهر سبتمبر الذي يُمثل ذروة موسم الجوع

قبل بدء الحصاد � شهر أكتوبر.

ويقوم معظم الشركاء العاملين � المجال اإلنسا� � السودان بشراء اإلمدادات والمدخالت األخرى التي يحتاجونها محلياً للمساهمة � االقتصاد المحلي
وتس�يع العملية. ومع ذلك أدى التضخم المتزايد واالرتفاع الحاد � أسعار العملة الصعبة � السوق الموا�ية إ� قيام البائعين والموردين ب�يادة األسعار

إ� ثالثة أو أ�بعة أضعاف خالل األسابيع القليلة الماضية.

وقال أرشد مالك المدير الُقطري لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية غير الحكومية، "إن العديد من الشركات التي نعمل معها إما زادت أسعارها بشكل كبير أو
أنها ترفض تو�يد منتجاتها حتى يستقر التقلب � السوق الموا�ية، ويؤثر هذا بالطبع على عملياتنا واألشخاص الذين نقدم لهم المساعدات."

ووفًقا للمنظمات اإلنسانية � السودان � بعض الحاالت عن حلول الوقت الذي تنتهي فيه عملية الشراء �بما يكون الموردون قد زادوا األسعار إ� حد أن
الميزانيات األصلية لم تعد صالحة. وهذا يعني أنه يتعين على الوكاالت إعادة العملية من الصفر بينما ال يوجد ضمان أنه بحلول الوقت الذي تكتمل فيه

العملية لن ترتفع األسعار مرة أخرى.

وقال مالك، "نحن نعمل بسعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيًها سودانًيا لكل دوالر أم�يكي واحد، وقمنا � بداية العام بإعداد ميزانية ألنشطتنا وفًقا
لذلك. ومع ذلك ومع ارتفاع سعر السوق الموازي إ� أكثر من 250 جنيه سودا� رفع البائعون أسعارهم بأكثر من الضعف عما كانت عليه � يونيو

ويوليو. وهذا يعنى أنه بالمبلغ الذي نتبادله بالسعر الرسمي، يمكننا اآلن تقديم المساعدة إ� واحد فقط من بين كل أ�بعة أشخاص قدمت لهم
المساعدات من قبل."

كما تأثرت مشا�يع المياه والمرافق الصحية والنظافة الضرو�ية لالستجابة للفيضانات الحالية وتفشي وباء فايروس كورونا المستجد � السودان. ووفًقا
للعاملين � المجال اإلنسا� � البالد، فإن البائعين الذين يقدمون خدمات لمضخات المياه، على سبيل المثال، يتقاضون اآلن ثالث إ� أ�بع مرات أكثر

لنفس العمل الذي كانوا يؤدونه. وأفادت عدة منظمات أن نقص التمويل يمنعها من مراجعة الميزانيات، حيث ال يمكن تحقيق �يادات تبلغ 300 أو 400
� المائة. ونتيجة لذلك لم يجر إصالح مضخات المياه، ولم تكتمل ساحات المياه(الدوانكي) وال يستطيع آالف األشخاص الوصول إ� أماكن مياه آمنة.

ووفًقا للمنظمات التي تعمل مع برامج التحويالت النقدية فإن التضخم المتصاعد يؤثر أيًضا بشكل سيئ على األشخاص الذين يتلقون هذا النوع من
المساعدات. فعلى الرغم من قيام المنظمات ب�يادة مبلغ المصروف الشهري إال أن التعديالت ال تكفي للحفاظ على القوة الشرائية لـألسر. وأردف مالك

شارحاً، "إن المنظمات الدولية تستند � توفير قاعدة للمساعدات بالدوالر وعلينا استخدام السعر الرسمي للتحويالت. فإذا كان المستفيد يحصل على 200
دوالر � بداية العام فبمجرد تحويلها بالجنيه السودا� كان المبلغ سيغطي احتياجاتهم األساسية بالجنيه السودا� ولكن اآلن، فإن نفس المبلغ إن تحول

إ� الجنيه السودا� بالسعر الرسمي فهو ال يكفي إال لما يتراوح بين 20 إ� 25 � المائة مما كان بوسعهم شراؤه من قبل."

وتالحظ األنشطة � قطاعي الصحة والتعليم تأثير األزمة االقتصادية. فكلما ارتفعت األسعار، انخفض توفر اإلمدادات وأثر نقص الموارد ل�يادة الحوافز
للمعلمين والطاقم الطبي على جودة الخدمات المقدمة.

وباإلضافة إ� ذلك ارتفعت أسعار المستلزمات الزراعية لقطاع األمن الغذا� ووسائل العيش بشكل كبير مما أدى إ� انخفاض مستويات الشراء إ� حد
كبير، وتقليل عدد األشخاص الذين يتلقون المساعدات. حيث كان سعر (طن) الذرة الرفيعة � عام 2019 ما يعادل 645 دوالرًا (بالسعر الرسمي)، واآلن

يبلغ سعره 1,425 دوالرًا. وكان سعر محا�يث الحمير � عام 2019 هو 39 دوالر واآلن هو 74 دوالر .

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)
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وحذر ممثل منظمة إنقاذ الطفولة قائالً، "إن اآلالف من السودانيين الذين هم � حاجة ماسة إ� المساعدات يتأثرون وال يمكنهم الحصول على الدعم
الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل � خضم تأثير التضخم المتصاعد والجوانب األخرى لألزمة االقتصادية والفيضانات واآلثار المترتبة على تدابير احتواء

جائحة فيروس كورونا المستجد".

لم�يد من المعلومات حول تأثير األزمة االقتصادية على االحتياجات اإلنسانية واالستجابة لها يرجى مراجعة الرسائل اإلنسانية الرئيسية لمكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية

مفوضية األمم المتحدة لالجئين وشركاؤها خالل إحدى عمليات
التو�يع على المتأث�ين بالفيضانات (مفوضية األمم المتحدة

لالجئين)

االستجابة للطوارئ 
تحديث االستجابة لالجئين: ُتقدم مفوضية األمم

المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها مساعدات طارئه
ألكثر من 181,000 شخص من المتأثرين بالفيضانات.

االستجابة للفيضانات: حتى 1 أكتوبر وصلت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين
وشركاؤها إ� أكثر من 181,000 من المتأث�ين بالفيضانات بمواد اإلغاثة الطارئة.

حوا� 27 � المائة من األشخاص الذين جرت مساعدتهم هم من الالجئين، و24 �
المائة من النازحين والبا� هم أشخاص من المجتمعات المضيفة. وتواصل المفوضية

وشركاؤها تقديم المواد غير الغذائية مثل الناموسيات وأطقم المطبخ واألغطية
البالستيكية والبطانيات ومفارش النوم لألشخاص المتأث�ين بالفيضانات � تسع

واليات، بما � ذلك واليتي البحر األحمر والنيل األزرق.

استمرار ارتفاع حاالت اإلصابة بالمال�يا � واليتي شرق وجنوب دارفور: أبلغت وزارة
الصحة الوالئية � والية شرق دارفور عن أكثر من 2,100 حالة إصابة بالمال�يا خالل

األسبوع الماضي وهي بذلك تُمثل �يادة بنسبه 10 � المئة مقارنة باألسبوع السابق
الذي أُبلغ فيه عن أقل من 1,900 حالة. شرعت مفوضية األمم المتحدة لشئون

الالجئين � مكافحة ناقالت األمراض � معسكرات الالجئين بالضعين والفردوس والنمر وكا�يو. كما يمكن أيضا لالجئين الحصول على األدوية المضادة
للمال�يا التي وزعتها وزارة الصحة الوالئية على الشركاء كما أن مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين تعمل مع شركاء الصحة على إستراتيجية الحتواء

تفشي المرض.

استئناف التسجيل البيومتري بعد تعليقه � والية النيل األبيض: مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين � والية النيل األبيض، �يادة � عدد الوافدين
الجدد من جمهو�ية جنوب السودان (معظمهم من واليتي جونقلي وأعا� النيل) � معسكرات األقايا ودبة بوسين. ذكر الالجئون الوافدون حديًثا

االشتباكات العرقية والفيضانات والمجاعة على أنها األسباب رئيسية لفرارهم. ومنذ مارس 2020 عندما جرى اإلعالن عن مدة اإلغالق بسبب فيروس
كورونا المستجد، وصل أكثر من 16,000 شخص من جمهو�ية جنوب السودان إ� السودان. وقد أدى ذلك إ� �يادة الضغط على الخدمات المحدودة،
مثل إمدادات المياه والمراحيض والخدمات الصحية � المعسكرات. وباإلضافة إ� ذلك وبعد عدة أشهر من التعليق بسبب فيروس كورونا المستجد،

استؤنف التسجيل البيومتري باالتفاق مع مكتب مفوضية شؤون الالجئين � السودان. ومن المتوقع أن يقلل التسجيل البيومتري من مخاطر القائمين
بإعادة التدوير وتحسين جودة تقديم الخدمات، خاصة للوافدين الجدد.

وبدأت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين حملة لتسجيل المواليد تستهدف حوا� 1,000 طفل الجئ � والية النيل األبيض. حتى اآلن جرى تسجيل
أكثر من 380 طفالً � معسكر األقايا. قد تؤدي فجوات التمويل � التسجيل إ� ترك العديد من األطفال بدون شهادة ميالد وتؤدي إ� حصول العائالت

على حصص غذائية غير كافية ومواد غير غذائية غير كافية من الوكاالت، والتي تستند إ� حجم األسرة المسجل.

وهناك أكثر من 550 طالًبا وطالبة من الالجئين من بينهم 200 فتاة وأكثر من 350 فتى، جلسوا المتحانات المرحلة الثانوية � السودان للصف الثالث �
محليتي كوستي والجبلين، � والية النيل األبيض من 13 إ� 24 سبتمبر. وقد ازداد عدد الطالب الذين يتقدمون لالمتحان بأكثر من 50 بالمائة مقارنة

بالعام السابق. وتقوم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بالشراكة مع وزارة الت�بية والتعليم بدعم نقلهم وإقامتهم. باإلضافة إ� ذلك، يقدم برنامج
الغذاء العالمي المساعدات الغذائية، بينما تقوم وزارة الصحة بالوالية بتنفيذ برامج التوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطهير مراكز الفحص

وسكن الطالب.

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)
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و� والية كسال، دعم صندوق األمم المتحدة للسكان إنشاء مجموعتين للحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي � الكيلو 26 لالجئين ومحلية
خشم الق�بة. وستعمل المجموعات المنشأة حديًثا على تمكين وتقوية اآلليات المجتمعية لمنع العنف وسوء المعاملة واالستغالل أثناء حاالت الطوارئ

بما � ذلك االستجابة الحالية للفيضانات.

ً � السودان - تق�ير لمفوضية األمم المتحدة كونك الجئا
لشئون الالجئين

خلفية 
الالجئون في السودان يساورهم القلق أكثر بشأن

العنف والصحة والغذاء

إحساس األمن من العنف والرعاية الصحية ذات األسعار المعقولة والغذاء الكا� هي
الشواغل الرئيسية لالجئين من جنسيات وأعمار مختلفة، بما � ذلك األطفال وكبار

السن من الرجال والنساء، بحسب تق�ير جديد لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين
بعنوان "أن تكون الجًئا � السودان" الذي صدر � 28 سبتمبر . ويعد تق�ير التقييم

التشاركي هذا حصيلة لما يقرب من 600 حدث ومقابلة أجرتها المفوضية وشركاؤها
� جميع أنحاء السودان مع أكثر من 6,000 مشارك.

وقال ممثل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، أكسل بيجوب، "الالجئون
أنفسهم هم الخبراء � الشعور بمعني أن تكون الجًئا � السودان. هذه المشاورات مع

النساء والرجال والفتيان والفتيات تساعدنا وشركائنا والسلطات على فهم مخاوفهم
بشكل أفضل وتقديم دعم أكثر فعالية."

برز األمن المادي الجسدي على السطح باعتباره مصدر قلق كبير � مناطق مختلفة:
أفاد الالجئون وطالبو اللجوء أن بعض السكان المحليين قد يسرقونهم أو يستغلونهم

كعمالة رخيصة أو غير مدفوعة األجر. وظل العنف الجسدي والجنسي مصدر قلق،
حيث اشتكوا من ذلك � مناقشات مجموعات التركيز. و� وقت المشاورات كان
اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الالجئين قضية رئيسية ال سيما �

دارفور.

كما كانت الصحة موضوعاً آخر جرى التطرق إليه مراراً وتكراراً : حيث وجد بعض الالجئين صعوبة � الحصول على الرعاية الطبية، واألدوية الالزمة أو أن
�يارة الطبيب تعوزهم القدرة المالية للحصول عليها - وهي مشكلة تؤثر أيًضا على النساء الحوامل. كما كشفت المشاورات التي أجرتها مفوضية األمم

المتحدة لشئون الالجئين عن أن العديد من األطفال الالجئين لم يلتحقوا بالمدرسة بل كانوا مشغولين بمحاولة كسب بعض المال لشراء الطعام
والضرو�يات األساسية لمساعدة أسرهم.

ويغطي التق�ير المؤلف من 86 صفحة أكثر من 12 مجموعة عرقية � 13 والية. وهو يعرض الحلول التي اقترحها الالجئون – بدًءا من �يادة دو�يات
الشرطة وانتهاًء بساعات عمل العيادات المالئمة للمرضى. كما يوصون بأنه يمكن معالجة العديد من المشاكل عن ط�يق السماح لهم بالعمل. ويرغب

الالجئون من الرجال والنساء � جميع أنحاء السودان � إعالة أنفسهم وإعالة أسرهم.

كما قدمت حكومة السودان بالفعل تعهدات إيجابية � المنتدى العالمي لالجئين � جنيف � ديسمبر 2019. وتشمل هذه التعهدات إدراج الالجئين �
أنظمة الصحة والتعليم القومية باإلضافة إ� تزويدهم بإمكانية الوصول إ� سوق العمل. وتتطلع مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين إ� دعم

الحكومة على هذا المسار وتدعو وكاالت التنميةوالمانحين لتع�يز مشاركتهم � التعليم والصحة ووسائل العيش لالجئين � السودان.

واختتم أكسل بيجوب بالقول، "اإلن غرض التقييم التشاركي بأسره هو مساعدتنا، والسلطات والشركاء على تع�يز االستجابة للقضايا المقلقة التي تثار."

https ://data2.unhcr.org/en/documents /details /79211 التق�ير متاح هنا علي

لم�يد من المعلومات يرجى االتصال ب: روالند شونباور المتحدث باسم المفوضية � الخرطوم، السودان (249912179387+)
sudkhextrel@unhcr.org

للم�يد: مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين � السودان على توتير بيانات مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين [بوابة البيانات]

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/https%20://data2.unhcr.org/en/documents%20/details%20/79211
https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/sudkhextrel@unhcr.org
https://twitter.com/UNHCRinSudan
https://data2.unhcr.org/en/situations


SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٨ أكتوبر ٢٠٢٠

الصفحة 17 من 22

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ١١ أكتوبر ٢٠٢٠

خ�يطة ألوضاع الجراد الصحراوي - الفاو

التنبؤ 
ال تزال مخاطر الجراد الصحراوي ماثلة في السودان

متى | سبتمبر 2020

ماذا | ال يزال خطر الجراد الصحراوي ماثًال � السودان. والوضع يتطور بسرعة �
مناطق التكاثر الشتوي والصيفي، ال سيما � أحزمة التكاثر الصيفية، وذلك وفًقا آلخر
تحديث من إدارة وقاية النباتات � السودان، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

(الفاو).

أين | رصدت المسوحات الحالية مجموعات من الجراد الصحراوي - غزو النطاط
االنفرادي - � شمال قوز رجب، ومواقع أخرى � والية كسال. و� والية البحر األحمر

جرى العثور على مجموعات تكاثر � هياب بالقرب من هيا، بينما جرى العثور على مجموعات مجتمعة � طور النضوج وناضجة � موقعين جنوب غرب
أشات و� كيلو 48. كما جرى اإلبالغ عن مجموعات صغيرة من الجراد الصحراوي الناضج وغير الناضج � موقع بالقرب من طوكر، و� الفاشر بوالية

شمال دارفور.

� 20 سبتمبر، غزت أسراب صغيرة من إ�يت�يا منطقة بالقرب من سنكات � شرق السودان جرى السيطرة عليها على الفور عن ط�يق الرش الجوي.
وباإلضافة إ� ذلك، أبلغت الكشافة المجتمعية المد�بة � المناطق الساحلية الجنوبية لوالية البحر األحمر عن أسراب الجراد الصحراوي. وعلى الرغم من

أن الفيضانات � خور بركة أعاقت � البداية عمل فرق المسح األرضي األسبوع الماضي إال أن هذه الفرق تمكنت من الوصول إ� المنطقة � 23
سبتمبر.

االستجابة | تقوم ثالث طائرات حالًيا بالرش الجوي � واليتي كسال والبحر األحمر وبشكل رئيسي لمكافحة خمسة أسراب متكاثرة � أيدنون وأبو تاكر
وخور بياب وكاس وخور عرب حول بلدة هيا وثالث أسراب أخرى نامية وناضجة � همشكو�يب 1 وهمشكو�يب 2 وأودي � شمال شرق والية كسال.

وحتى تا�يخ 22 سبتمبر، بلغ إجما� المساحة المعالجة حوا� 5,600 فدان.

التوقعات | آخر تحديث من تحديثات إدارة وقاية النباتات � السودان أنه حتى منتصف أكتوبر سيصبح الموطن مناسًبا ل�يادة الجراد المتناثر وقد يحدث
تكاثر على نطاق صغير نظرًا للمناطق السائدة من النباتات الخضراء والت�بة الرطبة � معظم المناطق التي جرى مسحها. كما أنه من المتوقع أن يبدأ

فقس الجيل األول من الجراد � أوائل أكتوبر � واليتي البحر األحمر وكسال. وسيزداد الخطر المحتمل لم�يد من األسراب الغا�ية من البلدان المجاورة عبر
ساحل البحر األحمر وهجرتها نحو وادي النيل خالل النصف األول من أكتوبر. لذلك فإن اليقظة والمراقبة � جميع مناطق التكاثر الصيفية ضرو�ية.

هناك قلق من أن الوضع يمكن أن يتدهور على جانبي البحر األحمر. بينما استمرت عمليات المكافحة الجوية � شرق إف�يقيا ضد أعداد قليلة من
أسراب القواطع غير الناضجة التي ال تزال مستمرة � شمال غرب كينيا وشمال شرق الصومال. يجري التكاثر � شمال وشمال شرق إثيوبيا حيث تعالج

فرق المكافحة العديد من مجموعات الحو�يات ومجموعات البالغين التي ال تزال تتشكل. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية سبتمبر. �
إ�يت�يا تجري عمليات المكافحة ضد األسراب الناضجة على ساحل البحر األحمر حيث تتواتر التقا�ير عن تحركات األسراب. ومن المتوقع حدوث تكاثر

واسع النطاق و�بما كثيف � المناطق الساحلية بإ�يت�يا حيث هطلت أمطار غ�يرة بشكل غير عادي الشهر الماضي بما � ذلك السودان.

ومع استمرار انتشار الجراد الصحراوي � القرن األف�يقي، من المتوقع أن تغزو المجموعات واألسراب مناطق التكاثر الصيفي الداخلية، خاصة � واليتي
البحر األحمر وكسال. وتطبق إدارة وقاية النباتات � السودان، بدعم من منظمة األغذية والزراعة، استراتيجية وقائية للسيطرة على غزو الجراد الصحراوي.
وتستمر عمليات المسح المكثفة والرصد الدقيق لمناطق التكاثر الصيفي. إذ تتمركز فرق المكافحة � النقاط الساخنة حيث من المتوقع أن تعبر األسراب

الحدود. عالوة على ذلك، فإن الخدمات اللوجستية، والمواد، والطائرات � حالة تأهب ألي عمليات تحكم جوي إذا لزم األمر.

ويمكن أن يستهلك الجراد الصحراوي البالغ تق�يًبا وزنه من الطعام الطازج يومًيا، أي حوا� جرامين يومًيا. ووفًقا لمنظمة األغذية والزراعة، يأكل جزء
صغير جًدا من سرب متوسط الحجم (أو حوا� طن واحد من الجراد) نفس كمية الطعام � يوم واحد مثل حوا� 10 أفيال أو 25 جمالً أو 2,500

شخص.

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)صور 

https://twitter.com/UNHCRinSudan
https://data2.unhcr.org/en/situations
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التعليم، السودان: امتحانات الصف الثامن

التعليم، السودان: امتحانات الصف الثامن

COVID-19 cases and deaths in Sudan (as of 5
(October 2020

االتجاهات 
تستمر البالد في مواجهة العواقب الصحية

واإلنسانية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد

الحالة األو�: كانت � 14 مارس 2020

إجما� الحاالت: 13,640 حالة حتى 30 سبتمبر 2020

إجما� الوفيات: 836

الواليات المتأثرة: 18والية من أصل 18 والية

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

(٦ أكتوبر ٢٠٢٠)

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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الحدود / الرحالت الجوية: افتتح مطار الخرطوم جزئياً منذ 20 يوليو، ويستأنف تد�يجياً الرحالت الجوية الداخلية والدولية. استأنفت
المؤسسات الحكومية العمل � 12 يوليو، مع تقليل عدد الموظفين والموظفين، للحد من االزدحام � أماكن العمل. يجب على جميع

الموظفين ارتداء أقنعة الوجه ويجب تعقيم أماكن العمل بانتظام. جرى رفع حظر التجول � 16 سبتمبر. ال يسمح بالحركة من وإ� الخرطوم.
قامت بعض واليات إقليم دارفور بإغالق الحدود.

تدابير االحتواء: � 7 يوليو أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تخفيف قيود اإلغالق � والية الخرطوم. وال يزال حظر التجول ساري المفعول
مع تقييد التحركات اآلن من الساعة السادسة مساًء حتى الخامسة صباحًا وتُفتح الجسور التي ت�بط الخرطوم بأمدرمان وشمال الخرطوم

خارج ساعات حظر التجول ويسمح بالنقل خالل هذه المدة. وال يسمح بحركة الدخول والخروج من الخرطوم واستأنفت المؤسسات الحكومية
العمل � 12 يوليو، مع تخفيض العدد المقرر من الموظفين للحد من االزدحام � مكان العمل. ويجب على جميع الموظفين ارتداء

الكمامات وتعقيم أماكن العمل بانتظام.

الوضع

منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد � السودان � منتصف مارس، أكدت الحكومة أن 13,640 شخصاً قد أصيبوا بالفيروس، من بينهم 833 حالة
وفاة وذلك حتى 5 سبتمبر. و العدد المتزايد لحاالت العدوى ال يزال يشكل ضغطاً على النظام الصحي الهش � البالدبحسب شركاء العمل اإلنسا�. وقد

أبلغت جميع الواليات الثما� عشرة عن حاالت إصابة وكانت الخرطوم والج�يرة والقضارف من بين األشد تأثراً. وعلى الرغم من أن والية الخرطوم بها
حوا� 70 � المائة من جميع الحاالت المبلغ عنها � البالد فقد جرى اإلبالغ عن أكثر من 60 � المائة من جميع حاالت الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا

المستجد من خارج العاصمة. وبعض الواليات بها معدل عاٍل للغاية للوفيات من الحاالت المصابة إذا ما قورنت باالتجاهات العالمية بما � ذلك واليات
وسط دارفور (حيث تو� 50 � المائة من المصابين بفيروس كورونا)، أما � شمال دارفور (32 � المائة)، وشرق دارفور (24 � المائة) وجنوب كردفان

(21 � المائة) و� البحر األحمر ( 20 � المائة). وقد يعني هذا أنه ال يجري تشخيص عدد من اإلصابات.

ل فوق طاقته لمنع واحتواء ومعالجة فيروس كورونا المستجد. وما يقرب من 81 كان النظام الصحي � السودان تحت ضغط شديد قبل الوباء وقد حُم�
� المائة من السكان ال يستطيعون الوصول إ� مركز صحي عامل على بعد ساعتين من منازلهم والوضع يزداد سوًءا حيث يجري إغالق العديد من
العيادات أثناء الوباء. وقد أغلق � والية الخرطوم وحدها ما يقرب من نصف المراكز الصحية خالل الوباء، وأغلقت دارفور بالفعل �بع مرافقها � عام
2018 بسبب نقص التمويل والموظفين. وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد � السودان 184 س�يراً فقط � وحدات العناية المركزة وحوا� 160

منها تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك أ�بعة أطباء فقط � وحدة العناية المركزة - ثالثة � الخرطوم وواحد �
والية الج�يرة - مستعدون للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وتفتقر العيادات والمستشفيات � جميع أنحاء السودان إ� األدوية الحيوية حيث لم تعد قادرة على تخ�ينها بسبب األزمة االقتصادية وأيًضا بسبب
تعطل سالسل التو�يد. وهذا الوضع يجعل من الصعب للغاية على الحكومة ومنظمات المعونة أن تتصدى للوباء وأن تحافظ على الخدمات األساسية.

وقد تأثرت النساء واألطفال بشكل خاص. وقد أغلقت عيادات صحة األمومة وتوقفت خدمات الصحة اإلنجابية وفقد أكثر من 110,000 طفل فرصة
حصولهم على اللقاحات األساسية. وتمثل الوقاية من فيروس كورونا المستجد أيًضا تحديًا � السودان حيث أن 63 � المائة من السكان ال يحصلون على
المرافق الصحية األساسية و23 � المائة ليس لديهم إمكانية الوصول إ� مرفق لغسل اليدين بالماء والصابون و40 � المائة ال يستطيعون الحصول على

خدمات مياه الشرب األساسية. إن خطر االنتقال و�يادة االحتياجات اإلنسانية مرتفع بشكل خاص بين ما يقرب من 2 مليون نازح و1.1 مليون الجئ
يعيشون � مواقع جماعية أو مجتمعات مضيفة � جميع أنحاء البالد عالوة على السكان الذين يعيشون � األحياء الفقيرة � المناطق الحض�ية.

إن لفيروس كورونا المستجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على إتاحة الحصول على الغذاء � السودان، وذلك وفًقا ألحدث تق�ير إشعار لألمن الغذا� من
شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. فقد فقدت بعض العائالت دخلها � وقت يواجهون فيه أيًضا تكاليف معيشية أعلى، بما � ذلك بسبب �يادة

التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء، فضالً عن األزمة االقتصادية المستمرة. إن تدابير االحتواء الضرو�ية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد لها أيًضا آثار سلبية
غير مباشرة، مما يحد من إتاحة الوصول المادي للعديد من األسر الفقيرة إ� المناطق التي يكسبون فيها عادةً دخًال من العمل اليومي.

وقبل فيروس كورونا المستجد، كان حوا� 9.3 مليون شخص بحاجة بالفعل إ� الدعم اإلنسا� � جميع أنحاء السودان. ومع استمرار سنوات النزاع
والصدمات المناخية المتكررة وتفشي األمراض � التأثير على حياة العديد من السودانيين ووسائل عيشهم، يزداد الوضع سوًءا ويواجه اآلن أكثر من 9.6

مليون شخص جوًعا شديًدا � بلد يعا� بالفعل من ارتفاع معدالت سوء التغذية. وبسبب االقتصاد الهش، أصبح الم�يد والم�يد من األشخاص غير
كل القوة الشرائية لألسر. وتستأثر سلة األغذية المحلية � قاد�ين على تلبية احتياجاتهم األساسية، حيث يستمر التضخم المرتفع � التسبب � تآ

المتوسط بما يبلغ 75 � المائة على األقل من دخل األسرة.

االستجابة

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sudan%20COVID-19%20Alert_final.pdf
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تضافرت الجهود المبذولة من قبل الحكومة االتحادية واألمم المتحدة والشركاء � المجال اإلنسا� للوقاية من جائحة فيروس كورونا
المستجد � السودان والتصدي لها. وتقوم وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء اآلخرون حالياً بتنفيذ خطة التأهب

واالستجابة القط�ية لفيروس كورونا المستجد المتسقة حول تسع ركائز لدعم االستجابة التي تقودها الحكومة السودانية.

تقوم الجهات الفاعلة � مجال المساعدات بإنشاء مساحات ومالجئ للحجر أو للعزل وتزويد البالد بأطقم اختبار فيروس كورونا المستجد
وإنشاء نقاط مياه ومحطات لغسل اليدين � معسكرات النازحين والالجئين و� المجتمعات المضيفة. وتلقى أكثر من 1,600 من العاملين

الصحيين وفرق االستجابة الس�يعة تد�يبات فيما ال يقل عن 277 محلية � جميع أنحاء السودان، ووزعت مجموعات النظافة على ما يقرب
من 500,000 شخص ومعدات وقائية لتلبية احتياجات 6,000 مركز صحي � البالد. كما جرى الوصول إ� أكثر من 25 مليون شخص

بحمالت ل�يادة الوعي لمنع انتقال العدوى، وبلغت المساعدات الغذائية 2.8 مليون شخص على األقل � شهر مايو المنصرم.

شرعت الحكومة االنتقالية � برنامج دعم األسرة بدعم من برنامج الغذاء العالمي للتخفيف من أثر القيود المتصلة بفيروس كورونا المستجد
على األسر األكثر عرضة للمخاطر. وسيوفر البرنامج لعدد 600,000 أسرة - حوا� 3.6 مليون شخص أي ما يقرب من 80 � المائة من

السكان – ما يعادل 5 دوالرات أم�يكية للفرد � الشهر.

تعهد المانحون بتقديم ما يقدر بمبلغ 582 مليون دوالر لهذا البرنامج خالل مؤتمر شراكات السودان الذي عقد � برلين � 25 يونيو.

أطلقت األمم المتحدة وشركاؤها � 19 يوليو ملحق فيروس كورونا المستجد لخطة االستجابة اإلنسانية وهو نداء بقيمة 283 مليون دوالر
أم�يكي لتلبية االحتياجات العاجلة والحرجة لماليين السودانيين المتأث�ين بالعواقب الصحية واإلنسانية لفيروس كورونا المستجد.

� 22 أغسطس، أرسلت الحكومة التركية إمدادات ومعدات الطبية إ� السودان لمساعدة الحكومة � االستجابة لجائحة فيروس كورونا
المستجد وشملت اإلمدادات 50 جهازًا للتنفس و50,000 كمامة و50,000 قناع للوجه و100,000 كمامة جراحية.

و� 16 أغسطس، أرسلت حكومة دولة اإلمارات الع�بية المتحدة 24 طناً من المساعدات الطبية والغذائية للمساعدة � التصدي لفيروس
كورونا واالستجابة للفيضانات. ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد � السودان � منتصف مارس، تبرعت اإلمارات بما يقرب من 90
طًنا من اإلمدادات والمعدات الطبية. كما تبرع صندوق أبو ظبي للتنمية بما زنته 136 طناً من األدوية للصندوق القومي لإلمدادات الطبية �

السودان. و� 6 يونيو، أرسلت مؤسسة آل مكتوم ومقرها اإلمارات الع�بية المتحدة 37 طناً من اإلمدادات الطبية بما � ذلك المالبس
الواقية والكمامات والمعقمات والجلوكوز وغيرها من اإلمدادات لمساعدة السودان � مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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

وضع المطارات العالمية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد،الصادر عن منظمة الطيران المد� الدو�

صور 
لمحة عامة على وضع جائحة فیروس كورونا المستجد في السودان واالستجابة لها (30

سبتمبر 2020)

(٨ أكتوبر ٢٠٢٠)

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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أبرز األوضاع

حددت وزارة الصحة االتحادية الحالة األو� لفیروس كورونا المستجد � 12 مارس 2020. وأنشأت منظمات األمم المتحدة وشركاؤها خطة التأهب
واالستجابة للبلد لفيروس كورونا (CPRP) لدعم الحكومة. � مارس 2020، وافقت الحكومة على إجراءات لمنع انتشار الفيروس، شملت الحد من
االزدحام � أماكن العمل، وإغالق المدارس، وحظر التجمعات العامة الكبيرة. اعتبارًا من 8 يوليو 2020، بدأت الحكومة � تخفيف اإلغالق � والية

الخرطوم. جرى تغيير حظر التجول � جميع أنحاء البالد من الساعة 6 مساًء إ� الساعة 5 صباحًا وأعيد فتح الجسور � العاصمة. ال يزال السفر بين
الخرطوم والواليات األخرى غير مسموح به وسيجري فتح المطارات تد�يجياً بانتظار تعليمات أخرى من هيئة الطيران المد�. ستبقى المدارس والجامعات

مغلقة. بدأ العمل � المؤسسات الحكومية � 12 يوليو، بنسبة 50 � المائة. بحلول 25 سبتمبر، ارتفع عدد الحاالت المؤكدة إ� 13,606. وتعزى هذه
ال�يادة بشكل رئيسي إ� االنتقال المحلي للعدوى.
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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

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

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

حددت وزارة الصحة االتحادية الحالة األو� لـ فیروس كورونا المستجد � 12 مارس 2020. أنشأت منظمات األمم المتحدة وشركاؤها خطة التأهب
واالستجابة للبلد لفيروس كورونا (CPRP) لدعم الحكومة. � مارس 2020، وافقت الحكومة على إجراءات لمنع انتشار الفيروس، شملت الحد من
االزدحام � أماكن العمل، وإغالق المدارس، وحظر التجمعات العامة الكبيرة. اعتبارًا من 8 يوليو 2020، بدأت الحكومة � تخفيف اإلغالق � والية

الخرطوم. جرى تغيير حظر التجول � جميع أنحاء البالد من الساعة 6 مساًء إ� الساعة 5 صباحًا وأعيد فتح الجسور � العاصمة. ال يزال السفر بين
الخرطوم والواليات األخرى غير مسموح به وسيجري فتح المطارات تد�يجياً بانتظار تعليمات أخرى من هيئة الطيران المد�. ستبقى المدارس والجامعات

مغلقة. بدأ العمل � المؤسسات الحكومية � 12 يوليو، بنسبة 50 � المائة. بحلول 25 سبتمبر، ارتفع عدد الحاالت المؤكدة إ� 13,606. وتعزى هذه
ال�يادة بشكل رئيسي إ� االنتقال المحلي للعدوى.
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