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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

موجز المستجدات 
ُُسِجَلت ثالث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السودان وذلك حتى 24 مارس

حتى 24 مارس 2020 أُكَِدت ثالث حاالت إصابة بفيروس كورونا المستجد � السودان. والحالتين هما اآلن � الحجر الصحي.

وتواصل وزارة الصحة االتحادية �يادة الوعي المجتمعي بـفيروس كورونا المستجد من خالل وسائل التواصل االجتماعي والتلف�يون واإلذاعة والصحف.
وقد أصدرت هيئة الطيران السودانية تعميماً � 24 مارس 2020 تقاول فيه إن مطار الخرطوم والمطارات الداخلية ستظل مغلقة حتى 23 أب�يل 2020،
باستثناء رحالت المساعدات اإلنسانية والطبية، وحاالت الهبوط االضطراري، والرحالت إلمدادات الوقود التي ال تتطلب نزول الركاب. وعينت السلطات �

شمال دارفور موقع ف�يق اليوناميد السابق � معسكر زمزم للنازحين على أنه مركز للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد. وكان موقع الف�يق
قد ُسل�َم إ� السلطات � عام 2017.

يواصل الشركاء � المجال اإلنسا� دعم الحكومة � جهودها.

التنسيق على مستوى البالد كافة

يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان وإدارة مكافحة العنف ضد المرأة � وزارة العمل والتنمية االجتماعية على تحديث مسارات اإلحالة للعنف القائم
على النوع االجتماعي على المستوى القومي ومستوى الواليات لدمج االستجابة لفيروس كورونا المستجد بها.

إدارة الحاالت الفردية

اشترى صندوق األمم المتحدة للسكان 10,000 حقيبة من حقائب اللوازم الصحية النسائية لتغطية احتياجات النساء والفتيات األكثر عرضة للمخاطر بمن
فيهن الال� � مراكز الحجر الصحي.

الدعم التشغيلي واللوجستي

وصلت إ� الخرطوم � 23 مارس شحنة طبية أرسلها رجل األعمال الصيني جاك ما لتقديم المساعدات إ� البالد لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد
مع تقديم الدعم اللوجستي لها من قبل برنامج الغذاء العالمي والجهات الفاعلة األخرى وتشمل الشحنة 20,000 مجموعة فحص معملي و100,000

كمامة و1,000 بدلة واقية وصلت جميعها على متن طائرة شحن إثيوبية.
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