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أبرز األحداث 
أفادت الحكومة بأن أكثر من 860,000 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.

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

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

الحاجة إليها

يستمر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد حيث أصيب 13,653 شخًصا
بالفيروس � البالد وذلكم حتى 30 سبتمبر 2020.

المتأثرون بالفيضانات حسب الوالية حتى 1 أكتوبر 2020 (المصدر: مفوضية العون اإلنسا�
الحكومية)

(٧ 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 
تحديث االستجابة لالجئين: ُتقدم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها مساعدات طارئه ألكثر من

170,000 شخص من المتأثرين بالفيضانات.

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.

(٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠)
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مفوضية األمم المتحدة لالجئين وشركاؤها خالل إحدى عمليات التو�يع على
المتأث�ين بالفيضانات (مفوضية األمم المتحدة لالجئين)

االستجابة للفيضانات: أفادت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها أن أكثر من 170,00
شخص قد تأثروا بالفيضانات بما � ذلك الالجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة. و� والية
دارفور يتلقى النازحون � العديد من المعسكرات مواًدا غير غذائية كاألغطية البالستيكية كما أُرسلت

الم�يد من اإلمدادات كما أن منطقة كبكابية ال تزال تشهد انعدام األمن. و� والية النيل األبيض ُوزعت
المساعدات على أكثر من 5,000 من السكان المحليين (حوا� 1,000 أسرة) كما تلقي األالف من

الالجئين الحض�يين المساعدات � الخرطوم.

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.

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.

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)

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 �

(٦ أكتوبر ٢٠٢٠)
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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 � المائة من السكان ال كان النظام الصحي � السودان تحت ضغط شديد قبل الوباء وقد حُم�
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

كل القوة معدالت سوء التغذية. وبسبب االقتصاد الهش، أصبح الم�يد والم�يد من األشخاص غير قاد�ين على تلبية احتياجاتهم األساسية، حيث يستمر التضخم المرتفع � التسبب � تآ
الشرائية لألسر. وتستأثر سلة األغذية المحلية � المتوسط بما يبلغ 75 � المائة على األقل من دخل األسرة.

االستجابة

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:

https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Sudan%20COVID-19%20Alert_final.pdf
http://www.fmoh.gov.sd/En/index.php?id=1
https://twitter.com/whosudan
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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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�

الحي المتأثر بالفيضانات � منطقة العسال، محلية جبل أولياء، والية
الخرطوم (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 3 سبتمبر 2020)

االستجابة للطوارئ 
هناك ما يقرب من 500,000 شخص من المتأثرين بالفيضانات في

السودان حتى اآلن في عام 2020

تأثر أكثر من 496,000 شخص � 16 من أصل 18 والية � السودان باألمطار الغ�يرة والفيضانات
النه�ية، وفقاً لمفوضية العون اإلنسا� الحكومية. وقد دمر أكثر من 49,000 منزل وتضرر أكثر

من50,000 منزل. واألشخاص الذين تأثرت منازلهم يعيشون � العراء، مما يعرضهم لظروف مناخية
قاسية وانعدام األمن وغيرها من أوجه التعرض للمخاطر المرتبطة بنقص المأوى. وأفاد و�ير الري
والموارد المائية السودا� أن نهر النيل بلغ 17.43 مترا، وهو أعلى مستوى له منذ 100 عام. ومن

المتوقع أن يزداد الوضع سوًءا خالل األسابيع المقبلة، حيث يتوقع هطول أمطار أعلى من المتوسط
حتى نهاية سبتمبر. وقد أغرقت الفيضانات المفاجئة القرى � جميع الواليات وألحقت أضرارا جسيمة

بالبنى التحتية، بما � ذلك السدود والطرق والجسور والطرق الس�يعة. كما ال يمكن االعتماد على شبكات
الصرف الصحي نظرا لوجود المياه الراكدة � مواقع مختلفة، مما يشكل خطرا للمتفشيات الصحية حيث

تصبح برك المياه أرضا خصبة لألمراض التي تنقلها المياه واألمراض األخرى المنقولة بالنواقل مثل
الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا. وقد انخفضت مستويات النظافة والصحة

بسبب المراحيض التي غمرتها المياه وإمدادات المياه الملوثة، مما منع األشخاص من ممارسة تدابير
الوقاية الالزمة من فيروس الكورونا المستجد. والية الخرطوم هي الوالية األكثر تأثرا، حيث ورد أن حوا�
102,000 شخص تأثروا، وفًقا لمفوضية العون اإلنسا�. و� سبتمبر، أجرى الشركاء � المجال اإلنسا�

تقييمات مشتركة بين الوكاالت � محليتي أم درمان وجبل ألولياء بوالية الخرطوم.

محلية أم درمان

وتفيد الحكومة والمجتمعات المحلية أنه جرى حتى اآلن تدمير 762 منزًال وتضرر 1,273 منزًال � جنوب أم درمان بشكل رئيسي � منطقة الصالحة (القيعة، والعشرة، والِس�ِيو)، وقرى
أم عوينة، والزرقان، وبركا الشات والسليمانية. وتشمل االحتياجات الرئيسية المحددة المآوي لحاالت الطوارئ واللوازم المنزلية، والحصول على المياه النظيفة، والمرافق الصحية والخدمات

الصحية، وتص�يف المياه. وال يمكن الحصول على المياه النظيفة � جميع المناطق المتأثرة إذ انهار عدد كبير من المراحيض. وهناك حاجة إ� الناموسيات، ومكافحة ناقالت األمراض،
ومضادات / عقاقير وت�ياق للدغات العقارب واألفاعي، والمال�يا وعالج اإلسهال. وهناك حاجة إ� خيام ألولئك الذين فقدوا منازلهم، كما فقدت حوا� 90 � المائة من األسر المتأثرة

األدوات المنزلية مثل المراتب والبطانيات وأوعية تخ�ين المياه وأدوات المطبخ. وغمرت المياه األحياء والطرق الرئيسية وتحتاج إ� تص�يف.

محلية جبل أولياء

باح ، وقمر، وود مختار، وأم جراجير) الواقعة على طول النيل األبيض � محلية جبل أولياء بالفيضانات النه�ية � 27 أغسطس التي أثرت على وقد تأثرت خمس قرى (العسال، وأم �
ما يقرب من 46,000 شخص. وقد دمر نحو 500 1 منزل وتضرر 570 منزالً وأكثر من 2,000 مرحاض. وتجري استضافة األشخاص المتأث�ين من قبل األقارب واألصدقاء � المنطقة.

ويوجد � مكان ق�يب مرفقان للرعاية الصحية األولية. ولم يجر اإلبالغ عن تفشي األمراض ولكن الحالة الصحية قد تتدهور ق�يبا بسبب تلوث مصادر المياه وبرك المياه الراكدة. ويلزم
إنشاء نظام إحالة لدعم المراقبة المجتمعية للكشف عن تفشي األمراض المحتملة والتصدي لها. ويحتاج المرفقان الصحيان أيضا إ� األدوية واللوازم الطبية.

وكانت األمطار الغ�يرة والفيضانات المفاجئة � 2019 قد أثرت على أكثر من 426,000 شخص � جميع أنحاء البالد ، وفقا لمفوضية العون اإلنسا� والشركاء وهذا هو تق�يباً ضعف
عدد األشخاص المتأث�ين بالفيضانات � عام 2018. وكان أكثر من 32,000 شخص من المتأث�ين � والية الخرطوم.

(٧ سبتمبر ٢٠٢٠)

االستجابة للطوارئ 
قدمت المساعدات اإلنسانية إلى ما يقرب من 7.5 مليون شخص في السودان في األشهر الستة األولى من عام

2020

قدمت المنظمات اإلنسانية � السودان مساعدات منقذة للحياة لما يقرب من 7.5 مليون شخص � 179 محلية من أصل 189 محلية � البالد خالل األشهر الستة األو� من العام.
وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، فقد ارتفع عدد األشخاص الذين جرى الوصول إليهم بالمساعدات اإلنسانية من 2.3 مليون � ال�بع

األول من عام 2020 (من يناير إ� مارس) إ� 5.4 مليون شخص جرت مساعدتهم بين أب�يل ويونيو.

(٣ سبتمبر ٢٠٢٠)

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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كان توسيع نطاق االستجابة واضحًا بشكل خاص � قطاع األمن الغذا� ووسائل العيش، حيث وصل
الشركاء إ� أكثر من 4.6 مليون شخص بين أب�يل ويونيو، ارتفاًعا من 1.7 مليون � ال�بع األول من

العام. كما زادت أيًضا استجابة المياه والنظافة والمرافق الصحية، لتصل إ� حوا� 1.1 مليون � ال�بع
الثا� من العام، أي أكثر من مليون مقارنة من يناير إ� مارس. ومع ذلك، فقد نفذت أنشطة المياه

والمرافق الصحية والنظافة � 55 محلية فقط من بين 120 محليًة مستهدًفة.

زادت االستجابة اإلنسانية � المناطق الشرقية والوسطى من البالد. ففي شرق السودان قدم عمال
اإلغاثة المساعدات إ� ما يقرب من 360 ألف شخص (4.8 � المائة من اإلجما� الذي جرى الوصول

إليه � جميع أنحاء البالد)، بينما تلقى أكثر من 1.6 مليون شخص المساعدات � وسط السودان (22 �
المائة من إجما� االستجابة). ومثلت هذه المناطق � ال�بع األول من عام 2020 نسبة 3 و2 � المائة

من االستجابة اإلنسانية على التوا�. و� دارفور تلقى المساعدات أكثر من 4.3 مليون شخص كما حصل
على المساعدات أكثر من 1.6 مليون شخص � منطقتي النيل األزرق وكردفان.

كانت المساعدات المتزايدة حاسمة لتلبية االحتياجات الفو�ية لألشخاص األكثر عرضًة للمخاطر �
السودان � وقت ازداد فيه الوضع اإلنسا� تدهوراً. كما أدت التوليفة المدمرة من الصدمات المناخية

المتكررة، والنزاع، واالنكماش االقتصادي، وتفشي األمراض التي تفاقمت بسبب عواقب جائحة فيروس
كورونا المستجد أدت مجتمعة إ� �يادة الجوع � جميع أنحاء البالد. ومن المتوقع أن يعا� أكثر من 9.6

مليون شخص، أي ما يقرب من �بع إجما� سكان السودان، من انعدام األمن الغذا� الشديد خالل
الموسم المجدب (يونيو إ� سبتمبر) وفًقا آلخر تق�ير للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�.

لم�يد من التفاصيل، راجع رصد خطة االستجابة اإلنسانية للسودان.

صور 
رصد االستجابة اإلنسانية في السودان (يناير إلى يونيو 2020)

(٣ سبتمبر ٢٠٢٠)

https://data.humdata.org/dataset/sudan-2020-hrp-response-monitoring-4ws-quarter-1
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رصد االستجابة اإلنسانية � السودان (يناير إ� يونيو 2020)

Sudan: Floods map as of 6 September

االستجابة للطوارئ 
الحكومة والعاملون في المجال اإلنساني يواصلون تقديم

المساعدات للمتأثرين بالفيضانات الحالية في السودان

أثرت األمطار الغ�يرة والفيضانات الحالية � السودان منذ منتصف يوليو على أكثر من 263,000 شخص
� 17 والية من أصل 18 والية � البالد وذلك حتى 19 أغسطس، وفًقا لمفوضية العون اإلنسا�

الحكومية.

وكانت العواصف والفيضانات الحالية قد تسببت � خسائر � األرواح وأضرار � المنازل والمدارس ونقاط
المياه وغيرها من البنى التحتية الرئيسية، وكانت واليات سنار وكسال والج�يرة من بين األكثر تأثرًا.

وقد جرى تدمير أكثر من 260,00 منزل بشكل كامل ولدينا تقا�ير عن تأثر أكثر من 25,000 منزل. كما
تأثرت عشرات المدارس وتعذر السير � عدة طرق.

و� خضم جائحة فيروس كورونا المستجد تعرض الحصول على المياه النظيفة ألضرار بليغة حيث أصبح
اآلن حوا� 2,000 مصدر للمياه ملوثة أو غير صالح للعمل ، وانهار سد بوط الترا� � والية النيل األزرق،

� 29 يوليو األمر الذي هدد حصول أكثر من 100,000 شخص على المياه بما � ذلك النازحين
والالجئين الذين يعتمدون عليه بوصفه مصدراً أساسي للمياه.

(٢٧ أغسطس ٢٠٢٠)
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وتقوم الحكومة ومنظمات اإلغاثة بمراقبة الوضع عن كثب وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لألشخاص المتأث�ين. ففي والية النيل األزرق، على سبيل المثال، حشد الشركاء الدعم بما
� ذلك األغطية البالستيكية والخيام واألدوية وإمدادات تنقية المياه والناموسيات. كما تقدم المنظمات اإلنسانية � واليات دارفور مجموعات الدعم بما � ذلك الغذاء والمآوي والمياه

والمساعدات الصحية.

األمر الذي جعل االستجابة الس�يعة ممكنة هو أن وكاالت األمم المتحدة وشركائها كانوا قد قاموا بتخ�ين اإلمدادات مسبًقا لتلبية احتياجات 250 ألف شخص قبل بدء هطول األمطار.

غير أن المخزون آخذ � النضوب بسرعة وهناك حاجة ماسة إ� م�يد من الدعم بما � ذلك من الجهات المانحة. علماً بأن خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام 2020 والتي تطلب
1.6 مليار دوالر أم�يكي نالت تمويالً بنسبة أقل من 44 � المائة.

ويمكن االطالع على الم�يد عن الفيضانات واالستجابة المستمرة عبر تحديثاتنا العاجلة:

تحديث عاجل رقم 1 عن الفيضانات - 3 أغسطس 2020

تحديث عاجل رقم 2 عن الفيضانات - 5 أغسطس 2020

تحديث عاجل رقم 3 عن الفيضانات - 14 أغسطس 2020

صور 
السودان: لمحة سريعة عن الفيضانات حتى 19 أغسطس 2020

السودان: لمحة س�يعة عن الفيضانات حتى 12 أغسطس 2020

(٢٧ أغسطس ٢٠٢٠)

أ

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-1
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-2
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-floods-flash-update-no-3-enar
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االستجابة للطوارئ 
السودان يعلن أول تفٍش لشلل األطفال منذ أكثر من 10 سنوات

أعلنت الحكومة � 9 أغسطس عن تفشي مرض شلل األطفال � السودان بعد التأكد من وجود حالتي
إصابة بفيروس شلل األطفال الناجم عن أخذ اللقاح � واليتي جنوب دارفور والقضارف.

وقد أكدت االختبارات أيًضا وجود عينات بيئية إيجابية من فيروس شلل األطفال من النوع 2 � تسع
واليات على األقل وفًقا لمنظمة الصحة العالمية. ويعيش أكثر من 5.2 مليون طفل دون سن الخامسة �
الواليات المتأثرة وسيحتاجون إ� تطعيم عاجل. و� المجموع يوجد � السودان ما يقرب من 10 ماليين

طفل سيحتاجون إ� اللقاح لمنع انتشار المرض إ� مناطق أخرى من البالد.

كما أبلغت إثيوبيا وجمهو�ية إف�يقيا الوسطى وتشاد المجاورة عن حاالت إصابة مما يضع الم�يد من
المخاطر على السودان وخاصة منطقة دارفور بسبب تحركات الحدود.

وقد قامت وزارة الصحة االتحادية والشركاء � المجال اإلنسا� بالفعل بتنشيط االستجابة والتي ستشمل
بالضرورة حمالت تحصين جماعية � جميع أنحاء البالد.

ومن أجل الم�يد من المعلومات يرجى االطالع على التحديث العاجل:

تفشي شلل األطفال الناجم عن أخذ اللقاحات - تحديث عاجل رقم 1- 13 أغسطس 2020

(٢٧ أغسطس ٢٠٢٠)

االتجاهات 
تواصل جيوب العنف المبلغ عنها في إقليم دارفور ووالية البحر األحمر في األسابيع الماضية في تسبيب النزوح

والتوترات وزيادة االحتياجات اإلنسانية

تصاعدت أعمال العنف بين المجتمعات � أجزاء مختلفة من السودان خالل الشهر الماضي، مما أدى إ� النزوح و�يادة االحتياجات. وأثرت االشتباكات والهجمات � واليات مختلفة �
إقليم دارفور منذ يوليو على أكثر من 50,000 شخص � المجموع، معظمهم من النازحين الذين يواجهون بالفعل مستويات عالية من التعرض للمخاطر. وخلفت االشتباكات األخيرة �

بورتسودان بوالية البحر األحمر � المدة من 8 إ� 13 أغسطس عشرات القتلى وحوا� 100 ج�يح والعديد من النازحين. ويستجيب العاملون � المجال اإلنسا� لالحتياجات بما � ذلك
� بورتسودان.

اقرأ الم�يد عن آخر التحديثات العاجلة:

العنف � بورتسودان بوالية البحر األحمر - تحديث عاجل رقم (1) - 13 أغسطس 2020

تصاعد العنف � دارفور - تحديث عاجل رقم (1) - 14 يوليو 2020

تصاعد العنف � دارفور - تحديث عاجل رقم (2) - 26 يوليو 2020

تصاعد العنف � دارفور - تحديث عاجل رقم (3 ) - 28 يوليو 2020

(٢٧ أغسطس ٢٠٢٠)

أ

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Flash%20Update%20-%2013%20Aug%202020.pdf
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-violence-port-sudan-red-sea-flash-update-no1
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-escalation-violence-darfur-flash-update-no-1
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-escalation-violence-darfur-flash-update-no-2-enar
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-escalation-violence-darfur-flash-update-no-3
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وسائل اإلعالم 

https://www.youtube.com/watch?v=oIuypyanMHg :عرض هذا الفيديو

تعرف على خديجة أبو القاسم حاج حامد، المرأة القوية التي تركت وظيفتها لبدء منظمة غير حكومية تطوعية لتقديم العون � السودان.

: RealLifeHeroes#

(٢٧ أغسطس ٢٠٢٠)

Photo: OCHA / Saviano Abreu

خاصية 
خديجة تقود منظمة القاسم غير الحكومية للعون اإلنساني

والتنمية في السودان وتدعم اآلالف من األشخاص األكثر عرضة
للمخاطر كل شهر

عندما التقينا خديجة القاسم بالمكتب الذي تعمل فيه مع زمالئها � الخرطوم بالسودان أدركنا أن عالم
العمل اإلنسا� ليس شيًئا جديًدا بالنسبة لها. فقد شرحت لنا بصوتها الهادئ والدا�، كيف غادرت - منذ

ما يقرب من 10 سنوات - حياتها المهنية الطويلة والمناصب العليا مع المنظمات الوطنية والدولية
إلنشاء منظمة القاسم غير الحكومية التطوعية لتقديم العون اإلنسا� والتنمية.

هنالك شعرت خديجة أنها كانت لحظة جيدة لترك الهياكل وراء تطوير السياسات للتخفيف من حدة الفقر
لتكون واحدة من المستجيبين � الخطوط األمامية. وهذه المرأة القوية وهي بالفعل � الستينيات من

عمرها تستيقظ مبكرًا كل يوم حتى اآلن وتعمل بجد لحشد المساعدات وتوفير الطعام لألشخاص األكثر
عرضة للمخاطر، ودعم األيتام � األحياء الفقيرة � الخرطوم، وتقديم المساعدات للنازحين بسبب

الفيضانات � جميع أنحاء البالد، وتمكين النساء لحمايتهن من العنف القائم على النوع االجتماعي.

طالع هذه القصة لمعرفة الم�يد عن كيفية دعم خديجة وف�يقها لألشخاص � السودان خالل هذه األوقات غير العادية.

(٢٧ أغسطس ٢٠٢٠)

(١٦ أغسطس ٢٠٢٠)االستجابة للطوارئ 

https://www.youtube.com/watch?v=oIuypyanMHg
https://www.unocha.org/story/%E2%80%98women%E2%80%99s-empowerment-starts-grass-roots-level%E2%80%99-ngo-sudan-supports-thousands-vulnerable-people
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Women observing social distancing at the water point in
.Rongatas, West Darfur. Photo: World Relief Sudan

رئ و ب ج
منظمات اإلغاثة تواصل تقديم المساعدات إلى الماليين من

األشخاص في أنحاء السودان كافة برغم جائحة فيروس كورونا
المستجد

ً يعمل الشركاء � المجال اإلنسا� � جميع أنحاء السودان على أن يأقلموا عملياتهم ويبذلون جهودا
كبيرة لضمان استمرار تقديم المساعدات الطارئ ألكثر من 9 ماليين شخص يحتاجونها للبقاء على قيد

الحياة هذا العام برغم التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد. وقد أظهر مسح أجري � المدة
من أب�يل إ� يوليو مع المنظمات التي تنفذ برامج ممولة من صندوق السودان اإلنسا� التابع لألمم

المتحدة أن معظمهم وجدوا حلوًال بل وأحيانًا أفكارًا إبداعية لمواصلة أنشطتهم مع توفير الحماية لعمال
اإلغاثة وللمجتمعات من مخاطر عدوى جائحة فيروس كورونا المستجد. ووفًقا للمسح ال يزال 84 �

المائة على األقل من شركاء الصندوق قاد�ين على تنفيذ أنشطتهم المنقذة للحياة والوصول إ�
المجتمعات المحلية � المناطق النائية من خالل تدخالتهم � مجاالت الصحة واألمن الغذا� ووسائل

العيش والتغذية والمياه والنظافة والمرافق الصحية والحماية والتعليم.

وفيما يلي بعض المشا�يع التي تأثرت وبعض األساليب التي تبناها العاملون � المجال اإلنسا� ليأقلموا
عملهم:

مكبرات الصوت وحمالت الهاتف المحمول الحتواء انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد � واليات
شمال وشرق وجنوب دارفور

كان على األخصائيين االجتماعيين من منظمة ندى األزهار للوقاية من الكوارث والتنمية المستدامة � والية شمال دارفور التقليل من عدد المشاركين � الجلسات التي ينظمونها حول
الحماية بما فيها حمالت التد�يب والدعم النفسي. حيث يُسمح اآلن لعدد 10 أشخاص فقط � كل جلسة تجرى � مساحة كبيرة وجيدة التهوية لالمتثال إلرشادات التباعد االجتماعي.

وللتأكد من قدرتها على الوصول إ� جميع األشخاص الذين يحتاجون إ� الدعم �يدت وتيرة الجلسات - التي تتضمن اآلن رسائل توعية حول فيروس كورونا المستجد. وحورت منظمة
السالم للتأهيل والتنمية بعض أعمال الحماية لمجتمع النازحين � واليتي جنوب وشرق دارفور فبدأت بسرعة حمالت باستخدام السيارات ومكبرات الصوت لتشرح لألشخاص الذين

يعيشون � معسكرات النزوح كيفية حماية أنفسهم وعائالتهم من فيروس كورونا المستجد. وقد تلقى أكثر من 26,000 شخص الرسائل بما � ذلك دليل مصور للتأكد من أن الجميع
يستوعبون طرق الوقاية.

�يادة أوقات تشغيل نقاط المياه لمنع االزدحام

� بِليل وق�يضة ودمسو ومستوطنات أخرى للنازحين � والية جنوب دارفور زادت اللجنة األم�يكية لالجئين من أوقات التشغيل � نقاط المياه للتأكد من أن كل شخص لديه مياه كافية
للشرب ولالستخدامات المنزلية وكذلك لمنع االكتظاظ. حيث وجه األشخاص � نقاط تو�يع المياه بالحفاظ على مسافة آمنة أثناء الوقوف � الصف. كما أدرجت المنظمة أيًضا رسائل

الوقاية من فيروس كورونا المستجد بوصفها جزًءا من حمالت التوعية بالنظافة وتقوم بتغيير األنشطة لبناء مرافق لغسل اليدين � نقاط المياه، حيث يجري تد�يب المتطوعين
المجتمعيين للتأكد من فهم السكان ألهمية غسل اليدين ومتابعة التوجيهات.

التباعد االجتماعي أثناء تو�يع الغذاء

قام العاملون � المجال اإلنسا� الذين يقدمون المساعدات الغذائية بأقلمة الط�يقة التقليدية لتنظيم التو�يعات. فعلى الرغم من التحديات المتمثلة � تعيين موظفين جدد مطلوبين
بشدة لتنظيم التو�يعات بط�يقة أكثر أمانًا ولتجنب التأخير تمكن الشركاء � والية جنوب دارفور على سبيل المثال من تقسيم مجموعات المستفيدين إ� مجموعات أصغر تتصل

بأشخاص مختلفين � أوقات مختلفة خالل اليوم. كما عمل عمال اإلغاثة أيًضا بجد للتأكد من احترام األشخاص للتباعد عند نقاط التو�يع.

االستجابة للطوارئ 
يتلقى أكثر من 36,000 طفل في والية النيل األبيض دعًما نفسًيا اجتماعًيا للتعامل مع اإلجهاد الناجم عن فيروس

كورونا المستجد

منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد � السودان � منتصف مارس، قدمت اليونيسيف وشركاؤها الدعم النفسي واالجتماعي لما يقرب من 36,000 طالب � والية النيل األبيض،
أكثر من 2,700 منهم من الالجئين. ومع إغالق المدارس والقيود المفروضة على الحركة، يقضي األطفال معظم وقتهم داخل منازلهم، غير قاد�ين على الحفاظ على أنشطتهم المعتادة،

مما يؤدي إ� اإلجهاد والتوتر.

ولمنع الضيق االجتماعي والقلق وحماية األطفال من المخاطر المرتبطة بالوباء أو نقص الخدمات األساسية، جرى تنظيم جلسات دعم نفسي واجتماعي وحمالت توعية � عدة أماكن �
جميع أنحاء الوالية. وتلقت العائالت أيًضا نصائحًا وإرشادات حول كيفية دعم أطفالهم خالل هذا الوقت االستثنا� من خالل البث اإلذاعي ورسائل الواتسآب وجلسات المشاركة

المجتمعية.

وباإلضافة إ� ذلك، جرى تد�يب أكثر من 200 عضو من شبكات حماية الطفل المجتمعية، بما � ذلك األخصائيون االجتماعيون والمعلمون، على تقديم الدعم النفسي واالجتماعي
واالستشارة للعائالت واألطفال، مما يجعل من الممكن مواصلة الدعم � األشهر المقبلة.

(١٧ أغسطس ٢٠٢٠)
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Social workers, teachers and community-based child protection
workers were trained to provide psychosocial support for

students in Sudan’s White Nile State. Photo: UNICEF

ووفًقا لليونيسيف، كان الدعم مهًما بشكل خاص أثناء امتحانات طالب الصف الثامن، التي أج�يت �
يوليو. حيث كان أولياء األمور واألطفال قلقون ومهمومون بشأن قدرة الطالب على الموافقة على

االختبارات بعد مدة طويلة من الخروج من المدرسة. ولكن مع توفر الدعم المناسب كانت العائالت أكثر
قدرة على االستعداد والتأقلم وفًقا لمكتب اليونيسيف الميدا� � والية النيل األبيض.

تعرف على الم�يد من التفاصيل حول البرنامج على موقع اليونيسيف � السودان على شبكة اإلنترنت.

نسوة وأطفال � ق�ية خور النبق بمحلية جنوب جبل مرة بوالية جنوب
دارفور (بعثة مشتركة بين الوكاالت، يوليو 2020)

االستجابة للطوارئ 
حصل أكثر من 350,000 شخص على مساعدات إنسانية في مناطق

كان يتعذر الوصول إليها سابًقا في والية جنوب دارفور

وكاالت األمم المتحدة والشركاء � المجال اإلنسا� قاموا بتقديم المساعدات إ� حوا� 000، 350
شخص � أجزاء كان يتعذر الوصول إليها من قبل � منطقة جبل مرة بوالية جنوب دارفور، على مدى

األشهر التسعة الماضية، متغلبين على التحديات الكبيرة، بما � ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد.
حيث باإلضافة إ� ذلك وصل العاملون � المجال اإلنسا� إ� مجتمعات مختلفة للمرة األو� خالل 10

سنوات أثناء إجراءهم لعملية تقييم الحاجة التي جرت � نهاية يونيو � المنطقة.

وبحسب النتائج األولية للدراسات فإن مئات اآلالف من األشخاص � مختلف المجتمعات � المنطقة
لديهم القليل أو ال يستطيعون الوصول إ� المياه المأمونة، ومنتجات النظافة الصحية والمرافق الصحية

وأيضاً عدم توفر خدمات الصحة، والتغذية، والتعليم، وخدمات الحماية.

وقد أتيح للبعثة التي يقودها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إجراء تقييم للوضع �
محلية جنوب جبل مرة، على الحدود بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي يسيطر

عليها جيش تح�ير السودان – جناح عبد الواحد. ووفقا للقادة المجتمعيين، هناك حوا� 127,000
شخص � ق�ية خور النبق وحدها، بما � ذلك 11,800 من النازحين من القرى المحيطة بها و9,400 من
العائدين. وأفاد مجتمع النازحين بأنهم لم يتمكنوا من السفر إ� قراهم منذ عام 2017 بسبب المخاوف

األمنية. كما أن المخاوف من العنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي تمنع النساء من الذهاب إ� مزارعهن أو جمع الحطب.

و� محليتي شمال وغرب جبل مرة تقوم المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرون � المجال اإلنسا� باستكمال تسجيل األشخاص المحتاجين وتقديم المساعدات � حاالت الطوارئ
اإلنسانية. وتتلقى مناطق أخرى � جبل مرة بواليتي وسط وجنوب دارفور بالفعل الغذاء والمآوي � حاالت الطوارئ واإلمدادات غير الغذائية والصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية

والخدمات التعليمية.

وكانت البعثات والمساعدات األخيرة التي قدمت ممكنة بعد التقدم الهام الذي جرى إحرازه منذ ال�بع األخير من عام 2019 لتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إ� المجتمعات التي
يتعذر الوصول إليها � دارفور، بدعم من الحكومة، والجهات الفاعلة من غير الدول، وبعثة األمم المتحدة واالتحاد األف�يقي � دارفور ( اليوناميد).

(١٢ يوليو ٢٠٢٠)

التنبؤ 
الحكومة: قد يتأثر 250,000 شخص بالفيضانات هذا العام

وفقاً لهيئة اإلرصاد الجوية السودانية، فإن أكثر من 250,000 شخص قد يتأثرون باألمطار الغ�يرة خالل موسم األمطار الحا� � السودان (يونيو - سبتمبر). فعلى الرغم من التأخير �
بداية الموسم، تتوقع البالد هطول أمطار فوق المعدل الطبيعي � معظم الواليات بين يوليو وأغسطس، مما قد يؤدي إ� فيضانات، مما تسبب � الموت والنزوح وتدمير المنازل

والبنية التحتية ووسائل العيش.

(١٣ يوليو ٢٠٢٠)

https://www.unicef.org/sudan/stories/providing-support-students-coping-covid-19-related-stress
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الفيضانات وتفشي األمراض � عام 2019

ومن المرجح أن يؤدي الوضع إ� تفاقم االحتياجات اإلنسانية الكبيرة � السودان. ويمكن أن تؤدي إتاحة
الحصول المحدودة على المياه المأمونة وخدمات المرافق الصحية، وظروف النظافة السيئة � بعض

المناطق، إ� �يادة خطر حاالت الطوارئ الصحية، بما � ذلك ارتفاع مستويات االنتقال المجتمعي
لفيروس كورونا المستجد � مستوطنات النزوح. ومن شأن األضرار المحتملة للمحاصيل واألراضي

الصالحة للزراعة أن تشكل خطراً كبيراً لعدم استتباب األمن الغذا� � أجزاء كثيرة من البالد، وت�يد من
التعرض للمخاطر بالنسبة لألشخاص الذين يواجهون بالفعل �يادة الجوع. وإبان المدة المعتادة بين
الحصاد من يونيو إ� سبتمبر، يُقدر بأن حوا� 9,6 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذا�

الشديد (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا�) ويحتاجون إ� مساعدات عاجلة، وفًقا
ألحدث تق�ير لتصنيف األمن الغذا� المتكامل. وهذه هي أعلى درجة جرى تسجيلها على اإلطالق �

تا�يخ التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذا� � السودان.

التأهب مستمر تعمل السلطات والشركاء � المجال اإلنسا� بالفعل على التأهب واالستجابة اإلنسانية
المحتملة. واجتمع ف�يق العمل الحكومي المعني بالفيضانات - بقيادة مفوضية العون اإلنسا� الحكومية

والمدمجة مع جمعية الهالل األحمر السودا� والدفاع المد� واإلدارات الفنية ووكاالت األمم المتحدة -
للمرة األو� � يونيو لتقييم القدرة التشغيلية والفجوات المحتملة.

ووضع العاملون � المجال اإلنسا� خطة للتأهب واالستجابة لدعم االستجابة التي تقودها الحكومة
ولضمان تقديم المساعدات � الوقت المناسب. وتجري السلطات والشركاء اآلن عملية إعداد خرائط

للمخزون، كما أن عملية إعادة التخ�ين جا�ية للتأكد من توفر اإلمدادات الكافية - بما � ذلك األغطية
البالستيكية والمواد غير الغذائية والمآوي ومواد المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية. وحدد الشركاء

بعض الفجوات � المواد غير الغذائية، ال سيما � والية جنوب كردفان، وحقائب اللوازم الصحية النسائية الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. وتخطط السلطات هذا العام لدمج
المياه والمرافق الصحية واالستجابة الصحية للوقاية من تفشي األمراض، بما � ذلك فيروس كورونا المستجد.

فيضانات عام 2019

أثرت األمطار الغ�يرة والفيضانات � عام 2019 على أكثر من 426,000 شخص - أي ما يقرب من ضعف عدد األشخاص المتأث�ين من فيضانات عام 2018 – � أرجاء 17 والية
ومنطقة أبيي، وفًقا لمفوضية العون اإلنسا� الحكومية وشركائها. وتشير التقا�ير إ� وفاة 78 شخًصا وإصابة 89 شخًصا بسبب األمطار ودمار ما يقدر بنحو 50,000 منزل. باإلضافة إ�

ذلك أتلف 36,000 منزل؛ 25,500 مرحاض؛ و40 مرفًقا صحًيا؛ و1,300 مرفقاً تعليمياً؛ و10 مرافق مياه.

صور 
مخطط معلومبياني عن إتاحة الوصول اإلنساني وتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد

(٧ يوليو ٢٠٢٠)
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أدخلت حكومة السودان - مثلها مثل العديد من البلدان - تدابيراً الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد � البالد. وقد شكلت هذه التدابير تحديات على تقديم المساعدات الفعالة و�
pdf الوقت المناسب للمتأث�ين والمجتمعات المتأثرة. انقر هنا للحصول على نسخة

التنبؤ 
تعهد المانحون بتقديم 1.8 مليار دوالر أمريكي للسودان

� 25 يونيو جمع مؤتمر شركاء السودان الذي عقد � برلين بألمانيا وعبر تقنية الواقع االفتراضي وأمته 40 دولة و15 منظمة ووكالة دولية لتنسيق الدعم الدو� النتقال السودان
السياسي واالقتصادي نحو السالم والديمقراطية.

وأقر الشركاء خالل المؤتمر بالحاجة الملحة لدعم السودان � مواجهته ألزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب التحديات اإلضافية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعهدوا
بتقديم ما مجموعه 1.8 مليار دوالر أم�يكي تعهد البنك الدو� بتقديم منحة تصفية قبل المتأخرات إليها تصل إ� 400 مليون دوالر أم�يكي. وهذا يشمل دعم الحماية االجتماعية

والتنمية واستجابة فيروس كورونا المستجد والمساعدات اإلنسانية. وقدمت تعهدات بحوا� 500 مليون دوالر أم�يكي لبرنامج دعم األسرة للتخفيف من اآلثار االجتماعية وهذا البرنامج
هو إحدى أولويات الحكومة االنتقالية، لدعم اإلصالحات االقتصادية � السودان والتخفيف من تأثيرها االجتماعي على الشعب السودا�، وتوفير التحويالت النقدية لألشخاص األكثر عرضة
للمخاطر. وستستخدم مساهمات التمويل هذه لدعم الديمقراطية والسالم واألولويات االقتصادية للحكومة االنتقالية � السودان. وأكدت الوفود أنه ينبغي على السودان إجراء الم�يد من

اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية، بما � ذلك تحسين الشفافية والشمول والمساءلة بغية اإلفراج عن الم�يد من التمويل. وشدد المشاركون � المؤتمر على التزامهم بمواصلة
المشاركة � مساعدة السودان إبان االنتقال السياسي وعملية اإلصالح االقتصادي. وتحقيًقا لهذه الغاية ستعقد مؤتمرات رفيعة المستوى بانتظام لتقييم الشراكة والتقدم المحرز �

المرحلة االنتقالية الحالية � السودان. وسيعقد مؤتمر الشراكة القادم � أوائل عام 2021 بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان ومجموعة أصدقاء السودان.

(٢ يوليو ٢٠٢٠)

(٦ يوليو ٢٠٢٠)التنبؤ 

https://reliefweb.int/node/3649532
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نساء � صف المساعدات � طويلة 2016، مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية (أوتشا)

هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لضمان استمرار
الخدمات الصحية ألكثر من 55,000 شخص في بلدة طويلة بوالية

شمال دارفور

هنالك مخاوف بشأن مستقبل الخدمات الصحية لحوا� 55,000 شخص – من النازحين والمقيمين - �
بلدة طويلة بوالية شمال دارفور حيث أن المرفق الصحي الوحيد � المنطقة الذي يقدم خدمات للمرضى

الداخليين يواجه نقًصا � التمويل بينما الحاالت المؤكدة لفيروس كورونا المستجد � ارتفاع � الوالية.

وقد غادرت آخر منظمة طبية إنسانية بعد 13 عاًما من العمل � مدينة طويلة وبينما يوجد ش�يك مهتم
بتو� الرعاية الصحية ال يوجد تمويل متاح. وبلغ عدد مستجمعات المرافق الصحية حوا� 55,000

شخص خالل العام الماضي.

ووفًقا لل�بع الرابع من تق�ير نظام مراقبة توفر الموارد الصحية لعام 2019 هناك 46 مرفًقا صحًيا �
محلية طويلة (بما � ذلك مدينة طويلة). حيث يعمل 22 مرفقاً صحياً فقط (47.8 � المائة) بقدرات
منخفضة بوصفها الهياكل األساسية لمعظم المرافق الصحية العاملة. كما هناك نقص � أعداد األفراد

الصحيين المد�بين ونقص � اإلمدادات الطبية وعدم وجود نظام موثوق لنقل/إحالة المرضى.

وتظهر بيانات نظام معلومات المستشفيات � والية شمال دارفور أن معدل استخدام العيادة � محلية طويلة يبلغ 1.3 استشارة للفرد � السنة، بينما تهدف المجموعة الصحية إ�
استشارة واحدة للفرد � السنة. وقد يكون معدل االستشارة 1.3 بسبب العدد المحدود من المرافق الصحية العاملة � المنطقة مما أدى إ� �يادة الطلب على المرافق الصحية العاملة.

و� الوقت نفسه، وحتى 24 يونيو، بلغ العدد المؤكد لألشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد � والية شمال دارفور 135، بينهم 83 حالة وفاة. وبذا تكون والية شمال دارفور قد
سجلت أعلى معدل وفيات من الحاالت المصابة - 61 � المائة - � السودان. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الحاالت بدون أعراض، والتي لم يجر الكشف عنها أو

اإلبالغ عنها حتى اآلن. ويبلغ معدل الوفيات من الحاالت المصابة العالمي لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حوا� 1 � المائة.

وتشير وثيقة اللمحة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2020 إ� وجود 107,000 شخص � محلية طويلة الذين يقدر أنهم بحاجة إ� المساعدات اإلنسانية طوال عام 2020. ويهدف
شركاء خطة االستجابة اإلنسانية للوصول بالمساعدات اإلنسانية إ� 69,000 شخص � طويلة � عام 2020. وخالل ال�بع األول من عام 2020 وصل شركاء خطة االستجابة اإلنسانية

لعام 2020 إ� 24,000 شخص � المحلية بالمساعدات اإلنسانية، بما � ذلك 17,500 شخًصا بالخدمات الصحية.

ف�يق صحي يتفقد ويرسل اإلمدادات الطبية من الصندوق القومي لإلمدادات
الطبية � السودان (برنامج األمم المتحدة اإلنما� � السودان /و ويل سيل)

خاصية 
يجب أن يمضي العمل قدمًا فيما يتعلق بالمساعدات المتالحقة

لألشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية
والسل إبان جائحة فيروس كورونا المستجد

يدعم الصندوق العالمي بالتعاون مع وزارة الصحة االتحادية وبرنامج األمم المتحدة اإلنما� عالج فيروس
نقص المناعة البش�ية والسل � السودان. حيث هناك حوا� 10,500 شخص يتلقون حالًيا العالج

المضاد للفيروسات القهق�ية وأكثر من 20,000 يتلقون العالج المضاد للسل سنويا مجانا عبر الصندوق
العالمي.

واستجابة للتحديات اللوجستية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تتضافر جهود برنامج األمم المتحدة
اإلنما� ووزارة الصحة االتحادية وصندوق اإلمدادات الطبية القومي وبرنامج الغذاء العالمي من أجل

ضمان استمرار وصول 17 من حاويات الدواء واللوازم المختب�ية لفيروس نقص المناعة البش�ية والسل
إ� المحتاجين.

ويعود تا�يخ الشراكة � السودان بين برنامج األمم المتحدة اإلنما� والصندوق العالمي إ� عام 2005.
حيث تبوأ برنامج األمم المتحدة اإلنما� مكانة المستفيد األول من منح الصندوق العالمي الداعمة للوزارة بإدارة المشروعات والمشت�يات وسلسلة التو�يد واإلدارات المالية وللرصد

والتقييم.

وللم�يد من المعلومات عن هذا البرنامج يرجى النقر هنا

(٥ يوليو ٢٠٢٠)

االستجابة للطوارئ 
لجأ 27,000 شخص على األقل إلى قرية توقا بسبب النزاع في جبل مرة

(١ يوليو ٢٠٢٠)

https://undparabic.exposure.co/the-work-must-go-on-uninterrupted-help-for-hiv-tb-patients-during-covid19
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لجوء 27,000 شخص على األقل إ� ق�ية توقا بسبب النزاع � جبل مرة

قام حوا� 27,000 شخص بإخالء منازلهم ولجأوا إ� ق�ية توقا بجبل مرة بعد النزاع الداخلي بين
فصيلين من جيش تح�ير السودان - مجموعة (فصيل) عبد الواحد - جيش تح�ير السودان / فصيل عبد

الواحد الدوق وجيش تح�ير السودان / فصيل عبد الواحد بورصا الذي بدأ � أوائل يونيو. وبحسب ما
يا ودرسة بمحلية شمال جبل مرة بوالية وسط ورد جرى التنقيب عن مناجم الذهب � منطقتي دا

دارفور. وأفادت مفوضية العون اإلنسا� الحكومية � روكيرو أن األشخاص قد وصلوا إ� مدينة روكيرو،
وق�ية جيميزا، وموقع تجمع سابانقا للنازحين، وق�ية توقوال، وآخرون لجأوا إ� الجبال.

و� 16 يونيو، قامت بعثة األمم المتحدة واالتحاد األف�يقي � دارفور (اليوناميد) ووكالة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف) ببعثة إ� ق�ية توجا (8 كم شمال شرق موقع ف�يق اليوناميد � قولو)، حيث يقدر

عدد األشخاص بنحو 27,000 وقد لجأ 90 � المائة منهم من النساء واألطفال. وعثر على النازحين
يعيشون تحت األشجار أو � العراء دون أي مأوى. وبناًء على المالحظات والتقا�ير العامة من قادة

المجتمع، فإن النازحين الجدد � حاجة ماسة إ� الغذاء، والمأوى � حاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية،
والمياه، وكذلك المساعدات الصحية والتغذوية. و� مهمة سابقة نفذت � 12 يونيو، وزعت اليوناميد 10

آالف لتر من مياه الشرب وسلّمت حاويتين للمياه مزودة بصنابير. وتشمل االحتياجات ذات األولوية
ألولئك النازحين � قرى توقو المآوي والمواد غير الغذائية؛ وخدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة

الصحية؛ وخدمات الصحة والتغذية؛ والطعام؛ والتعليم؛ وخدمات الحماية. وسيقوم برنامج الغذاء العالمي
يا � بلدة روكيرو بعد تسجيلهم من قبل المنظمة الدولية للهجرة. بتو�يع الغذاء على النازحين من ق�ية دا

االحتياجات ذات األولوية للنازحين � ق�ية توقو

المآوي والمواد غير الغذائية

وتعد المآوي الطارئة والمواد غير الغذائية أمرًا حيويًا حيث يعيش الناس � العراء وقد بدأ موسم األمطار. واالحتياجات الملحة هي لألغطية البالستيكية وأوعية المياه (الجركانات)
والحصر البالستيكية والبطانيات ومجموعات الطهي والمالبس واألحذية لألطفال.

المياه والمرافق الصحية والنظافة

هناك حاجة ملحة لمياه الشرب والمراحيض. كما يجب القيام بحملة تنظيف عامة باإلضافة إ� تو�يع الصابون وأوعية المياه البالستيكية (الجركانات).

الصحة والتغذية

خدمات الصحة والتغذية مطلوبة، بما � ذلك خدمات الصحة اإلنجابية والبرنامج الموسع للتحصين . وهناك حاجة أيًضا إ� برامج التغذية التكميلية الشاملة للطوارئ.

األمن الغذا� وسبل العيش:

هناك حاجة ملحة لتو�يع المواد الغذائية العامة.

التعليم

ال توجد مدارس � ق�ية توقا لذلك هناك حاجة إ� المساعدة المدرسية الطارئة.

الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفل

� ق�ية توقا، جرى التعرف على 11 طفالً منفصلين � موقع توجا للتجمع الذين يحتاجون إ� لم شملهم مع أسرهم. تمكنت اليونيسف من جمع التفاصيل والمعلومات من سبعة من
األطفال. باإلضافة إ� ذلك ، أفادت عائلتان من النازحين أن بعض أطفالهما � عداد المفقودين. أفادت إحدى العائالت أنه تم اختطاف أ�بعة من أفراد أسرهم خالل رحلة 11 يونيو
2020. وتم اإلبالغ عن ست حاالت اغتصاب بين المشردين. ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بعملية تحقق ق�يباً ، و� نفس الوقت ستقوم المنظمات اإلنسانية بتو�يع المساعدات

اإلنسانية األولية. بمجرد التحقق من األرقام ، سيبدأ الشركاء � المجال اإلنسا� استجابة متعددة القطاعات.

خاصية 
بذور األمل لعائلة طيبة

ال تزال طيبة الح�يكة � سنها المبكرة التي تبلغ تسع سنوات ح�ينة لفقدانهم والديهم � غضون عامين. إذ توفيت والدتهم أثناء الوالدة � عام 2018 ووالدهم � اشتباكات عرقية بين
قبائل المسي�ية والر�يقات � أوائل عام 2019، خالفاً ورائه طيبة وشقيقتها وشقيقها تحت رعاية جدتهم المسنة.

وتقول بخيتة أحمد، جدة طيبة، "نحن نخشى الغد،" ألنها ال تملك مصدرًا مستداًما للدخل لتلبية احتياجاتها واحتياجات أحفادها. حيث كانت عائلة طيبة ترعى الماشية ولكن مع فقدان
والدهم، فإنهم يكسبون رزقهم عماالً عاديين � المزارع وأحيانًا يتاجرون � الحطب والفحم.

(١ يوليو ٢٠٢٠)
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طيبة مع جدتها وصديقتها � مركز تو�يع بذور التقاوي بوالية غرب كردفان
(منظمة كونسيرن - حول العالم، يونيو 2020)

و� اآلونة األخيرة، أصبح األمر أكثر صعوبة بالنسبة للعائلة الصغيرة، التي تعد جزًءا من مجتمع الُرح�ل �
محلية الميرم، بوالية غرب كردفان، لتغطية نفقاتهم. فقد زادت أسعار السوق المحلية للسلع األساسية

بأكثر من الضعف � عام واحد، كما أدت تدابير االحتواء والتأمين المرتبطة بفيروس كورونا
المستجدبدورها إ� �يادة التضخم. ووفًقا لشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة، ارتفع سعر الذرة الرفيعة،

وهي مادة غذائية أساسية � المنطقة، من 15 جنيًها سودانًيا للكيلوجرام � يناير إ� 30 جنيًها سودانًيا
للكيلو الواحد � أب�يل، � حين كان المتوسط السنوي لخمسة أعوام متتالية حوا� جنيه سودا� للكيلو.
وخالل الموسم المجدب من مايو إ� أكتوبر من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية إ� يبدأ موسم

الحصاد التا� � أكتوبر. كونها �بة منزل ألسرتها مع فرص دخل محدودة، جرى اختيار جدة طيبة لتحصل
على 3 كلج من بذور تقاوي الذرة الرفيعة و3 كلج من بذور تقاوي السمسم باإلضافة إ� أدوات الزراعة

والتد�يب على الزراعة. وقامت منظمة كونسيرن - حول العالم، بالشراكة مع منظمة يد المعونة العالمية،
وهي منظمة غير حكومية محلية، ووزارات حكومية معنية بتنفيذ المشروع حيث كانت عائلة طيبة جزًءا

من 1,200 عائلة تتلقى المساعدات. واستفادت من المشروع 800 أسرة الجئة من جمهو�ية جنوب
السودان و400 أسرة من المجتمعات المضيفة األكثر عرضة للمخاطر � ست قرى � محلية الميرم �
األسبوع األول من شهر يونيو. حيث جرى توفير بذور التقاوي من قبل منظمة األغذية والزراعة (الفاو)

وينفذ المشروع العام بتمويل من صندوق السودان اإلنسا�، وهو صندوق مجمع يديره مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) يسمح بصرف األموال � الوقت المناسب لتغطية االحتياجات

األكثر إلحاحًا.

بصفتها جارة مباشرة لجمهو�ية جنوب السودان، تستضيف والية غرب كردفان حوا� 60,000 الجئ وهي
من أفقر مناطق السودان. و� هذه المناطق النائية ال يوجد فرق كبير بين احتياجات الالجئين والمجتمعات المضيفة. فكالهما يعتمدان على اإلنتاج الزراعي المحدود وعلى الرعي، وقد

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد متبوًعا بإغالقه إ� جعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة لألسر األكثر عرضة للمخاطر من كال المجتمعين.

وعلى الرغم من أن منظمة كونسيرن قد عملت � والية غرب كردفان منذ منتصف الثمانينيات وقامت بتو�يعات � المنطقة منذ عام 2016، إال أن القيام بهذا العمل � ظل تهديد
فيروس كورونا المستجد كان أمرًا جديًدا للجميع. ولتتماشى مع التوجيهات الحكومية، جرى تعديل جميع أنشطة البرنامج مع موظفي الخطوط األمامية الذين يرتدون معدات الحماية
الشخصية الكاملة وجرى وضع محطات المياه المحمولة لغسل اليدين التي وضعت بشكل استراتيجي � موقع التو�يع. وكان الحفاظ على المسافة الجسدية، وغسل اليدين والتعقيم

إلزامًيا خالل النشاط اليومي.

ويقول حيام الجاك علي حمدان، المسؤول لدى منظمة كونسيرن عن تع�يز النظافة والمشرف على التو�يع � الميرم، "ساعدنا تف�يق التو�يع على مدار عدة أيام � التحكم � عدد
األشخاص � مركز التو�يع وتجنب التجمعات الجماعية الكبيرة. ولقد رسمنا دوائراً على األرض باستخدام الطباشير األبيض لتعيين المكان الذي سيقف فيه كل مستلم لفرض التباعد

االجتماعي". وقبل جائحة فيروس كورونا المستجد، كان يومان كافيين لهذا التدخل.

ويقول السيد حمدان، "جاء هذا التو�يع � الوقت المناسب ليتزامن مع موسم الزراعة حيث نتوقع هطول األمطار من يونيو إ� أكتوبر". وأضاف أنه سيكون من المستحيل تو�يع بذور
التقاوي بعد أن تبدأ األمطار ألن الطرق تصبح موحلة للغاية وال يمكن اجتيازها خاصة عند نقل شحنة كبيرة من البضائع ".

وبهذه المساعدات واألمل � تحقيق األمن الغذا� � الموسم القادم ، فإن عائلة طيبة أكثر تفاؤالً بشأن المستقبل.

وتقول طيبة، "منذ وفاة والدنا كنا قلقين بشأن كيفية كسب عيشنا"، بينما كانت هي وشقيقتها تشاهدان جدتها تأخذ حصتهم من البذور واألدوات الزراعية � موقع التو�يع. "ستساعدنا
البذور على زراعة طعامنا وعندما نبيع الفائض، يمكننا شراء الماء وتلبية االحتياجات األخرى".

مسابقة األغنية � معسكر الورل لالجئين بوالية النيل األبيض (مفوضية
األمم المتحدة لشئون الالجئين، 2020)

خاصية 
حملة فيروس كورونا المستجد لمفوضية األمم المتحدة لشئون

الالجئين تحول الفتيات الالجئات إلى نجمات إذاعيات

تمتع الفتيات � معسكر الورل � والية النيل األبيض السودانية أنفسهن بترنمهن، "ماااااما، يا ماااااما،
اغسلي يديك!". واآلن وبعد التغلب على رهاب خشبة المسرح، أضحت أصواتهن عالية وواضحة،

"فكوروووونا، كوروووونا ليست جيدة!"

هذا الحدث هو جزء من مشاركة المجتمع من قبل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، لمنع انتشار
فيروس كورونا المستجد. وهكذا فخالل األسابيع الماضية شارك أكثر من 120 فتاة وفتى من الالجئين،

يرتدي الكثير منهم المالبس التقليدية الملونة من جمهو�ية جنوب السودان، � مسابقات لألغنية �
جميع المعسكرات التسعة � والية النيل األبيض. ومن أجل السماح بالتباعد االجتماعي، كانت التجمعات

صغيرة ولكنها ملهمة.

إن إبداع األطفال جعلهم يغنون، وينظمون شعراً مقفى، وحتى يرقصون لموسيقى الراب. وقد نظمت
المفوضية مسابقات األغنية بالتعاون مع لجنة الالجئين ومنظمة بالن العالمية غير الحكومية الدولية لنشر
الوعي � المعسكرات المكتظة حول كيفية حماية الالجئين ألنفسهم ومن هم حولهم. وحيث أن ما يقرب

(٧ يوليو ٢٠٢٠)
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من 60 � المائة من سكان معسكرات النيل األبيض هم من األطفال – 93,000 من الفتيات والفتيان.
فمن ذا الذي يستطيع الوصول إليهم بشكل أفضل من األطفال اآلخ�ين؟

جاء اليوم الكبير المثير للمشاركين � 20 يونيو وهو يوم الالجئ العالمي، حيث بُثت أفضل األغا� من المسابقة على إذاعة النيل األبيض. وأصبح الفتيان والفتيات الالجئون نجوًما
إذاعيين، وكان بإمكان العديد من األشخاص سماع موسيقى الراب والقوا� واألغا�. وألكثر من أسبوع، ولثالث مرات � اليوم، تردد سماع أصوات األطفال الواضحة على أجهزة المذياع
� المعسكرات و� القرى المجاورة على الموجات (FM 98) (AM 1584). وتستهدف حملة المفوضية الالجئين والمجتمعات المحلية المجاورة. كما تخطط محطة اإلذاعة لبرامج أطول

عن فيروس كورونا المستجد . وقال كو فاي داومو رئيس مكتب المفوضية الفرعي � كوستي، "كل صبي وفتاة يمكنهم أن يحدثوا فرًقا، وكل مساحة إذاعية هي مدعاة لالهتمام"، �
إشارة إ� شعار اليوم العالمي لالجئين هذا العام: بوسع الجميع أن يحدثوا فرًقا، وكل عمل هو مدعاة لالهتمام.

تفاعلي 
السودان: لوحة متابعة الحالة التفاعلية للتأهب واالستجابة لفيروس كورونا المستجد

انقر على الصورة للذهاب إ� لوحة متابعة الحالة التفاعلية

https://app.powerbi.com/view? :عرض هذا الرسم التفاعلي
r=eyJrIjoiMzE0NjU2M2UtNTllNC00ZTkwLWI1NTUtY2IwOTQyNWI5OTM5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9

(٧ يوليو ٢٠٢٠)

خلفية 
تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على استمرارية الخدمات الصحية

يؤثر انتشار فيروس كورونا المستجد على نظام الرعاية الصحية � السودان الذي كان تحت ضغط شديد حتى قبل الوباء. ويعمل النظام جاهًدا للعثور على الموارد الالزمة لمنع واحتواء
ومعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد. ولقد أدت عقود من عدم كفاية االستثمار، ونقص التمويل، وضعف البنية التحتية، ومحدودية العاملين المؤهلين، والنقص � المعدات،

واألدوية واإلمدادات غير الكافية إ� إضعاف قدرة النظام على االستجابة للطلبات المتزايدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وحاالت الطوارئ األخرى. كما ال يغطي نظام الرصد البالد
بأكملها ويحتاج إ� تع�يز مع تأخيرات طويلة بين اإلنذار وتأكيد حدوث تفشي المرض.

وإزاء هذه الخلفية يعمل الشركاء الصحيون � بيئة ال يحصل فيها ما يقرب من 81 � المائة من السكان على مركز صحي عامل � غضون ساعتين سيرًا على األقدام من منازلهم. وهذه
الفجوات الحرجة تقف عائًقا ليس أمام مكافحة فيروس كورونا المستجد فحسب ولكنها أيضاً تحد من رفاه عامة األشخاص وبقائهم على قيد الحياة � وجه المخاطر والتهديدات األخرى.

وقد جرى اإلبالغ عن اضطرابات � الخدمات � شتى أنحاء الواليات بسبب إغالق المرافق الصحية الخاصة بوصفه جزًءا من تدابير التخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما
تأثرت الخدمات الروتينية � المستشفيات والمرافق الصحية األخرى بسبب حاالت اإلغالق المتفرقة بعد حدوث حاالت فيروس كورونا المستجد وعدم توفر الطاقم الطبي.

(١٤ يوليو ٢٠٢٠)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzE0NjU2M2UtNTllNC00ZTkwLWI1NTUtY2IwOTQyNWI5OTM5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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غزارة تو�يع المرافق الصحية حسب الوالية

ووفًقا لتق�ير اإلحصائيات الصحية لعام 2018 الصادر عن وزارة الصحة االتحادية، كان هناك 6,199 مرفًقا
صحًيا � جميع أنحاء السودان، جرى إغالق 260 منها لم تكن عاملة قبل الوباء. ومن بين 5,939 منشأة

صحية عاملة كان 523 مستشفى و2,630 مركز صحي و2,786 وحدة صحية أساسية (لم�يد من
المعلومات، يرجى االطالع على رابط خ�يطة المرافق الصحية السودانية هنا).

التأثير على الخدمات الصحية بوالية الخرطوم

و� غضون ذلك أُغلقت حوا� 70 � المائة من المراكز الصحية � والية الخرطوم منذ مايو � إجراء
الحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. ووضعت السلطات � والية الخرطوم (مركز وباء فيروس كورونا

المستجد � السودان) خطة لضمان استمرا�ية الخدمات الصحية � 70 من المراكز الصحية العاملة خالل
مدة اإلغالق التي تغطي محلياتها السبع.

وتشمل الخدمات ذات األولوية � 70 من المراكز الصحية العاملة الخدمات الس�ي�ية؛ والمعمل؛ وغرفة
العمليات الجراحية الصغرى؛ وجناح اإلقامة القصيرة؛ وبرنامج التحصين الموسع؛ والتغذية ؛ ورعاية ما

قبل الوالدة والعيادات المتجولة (� المناطق ال�يفية النائية). وعالوة على ذلك سيجري الحفاظ على
خدمات التحصين � جميع المرافق الصحية باستثناء المستشفيات. وتخطط وزارة الصحة بوالية الخرطوم

إلعادة فتح 39 من المراكز الصحية ل�يادة العدد إ� 109.

ويجري توفير الخدمات الصحية � المناطق ال�يفية بوالية الخرطوم بشكل رئيسي من قبل الوحدات
الصحية األساسية (الشفخانات) حيث قد ال يكون تأثير اإلغالق وتدابير االحتواء األخرى على تقديم

الخدمة ذا أهمية مقارنة بالمناطق الحض�ية حيث يقيم معظم العاملين الصحيين � نفس القرى. ومع ذلك يمكن أن يمثل الحفاظ على نظام اإلمدادات الطبية تحديًا، خاصة بسبب
نقص الوقود والقيود األخرى نتيجة لالنكماش االقتصادي الحا�.

التأثير على مراقبة األمراض وبرنامج التحصين الموسع

� حين يستمر تقديم الخدمات الروتينية � المراكز الصحية العاملة جرى تعليق أنشطة التحصين التكميلي لبرنامج شلل األطفال التي تستهدف األطفال دون سن 15 عاًما � جميع
أنحاء السودان طوال النصف الثا� من عام 2020. وباإلضافة إ� ذلك، وبسبب نقص الوقود، والصعوبات � التنقل، ونقص وسائل النقل وكذلك القيود المفروضة على الحركة فإن

العينات التي يجري جمعها يحتفظ بها على مستوى الوالية.

وما زالت تدابير االحتواء تؤثر على رصد الشلل الرخو الحاد. حيث أبلغ البرنامج الُقطري السودا� عن 40 حالة إصابة جديدة بالشلل الرخو الحاد خالل األسبوع المنتهي � 21 يونيو.
ويجري االحتفاظ بالعينات (40 حالة + 10 جهات اتصال) � الواليات. وبهذا يصل مجموع حاالت الشلل الرخو الحاد المبلغ عنها منذ بداية العام إ� 159. وحاالت الشلل الرخو الحاد

المبلغ عنها أقل مقارنة بالمدة نفسها من عام 2019. وقد جرى استالم إشعارات فو�ية بالحاالت عبر الب�يد اإللكترو�، ولكن استمارات التحقيق وعينات البراز (90) محفوظة � سالسل
الحفظ الباردة � الواليات.

ومختبر الصحة العامة عامل، فقد زودته منظمة الصحة العالمية بخدمة الوصول إ� اإلنترنت عالية الجودة لتجنب التأخير � إعداد التقا�ير ولضمان حسن توقيت الشلل الرخو الحاد
وتقا�ير المراقبة البيئية. هذا وقد أثر اإلغالق � الخرطوم على البحث النشط ونقل العينات واإلبالغ المنتظم.

وبحلول 21 يونيو جرى اإلبالغ عن حوا� 670,000 حالة إصابة بالمال�يا � جميع أنحاء السودان متخطية عتبة الوباء � ست واليات – وهي واليات النيل األزرق وشرق دارفور وسنار
وجنوب دارفور وغرب كردفان والنيل األبيض. ولم يجر تو�يع دواء المال�يا الذي جرى تلقيه خالل شهر أب�يل من خالل برنامج الصندوق العالمي لمكافحة المال�يا والسل وفيروس نقص

المناعة البش�ية / اإليدز على الواليات بسبب الصعوبات اللوجستية التي تواجهها.

وبالنسبة للحصبة فقد تأثرت أنشطة الرصد بسبب اإلغالق. ويستمر اإلبالغ عن حاالت الحصبة المشتبه فيها، ولكن ال يوجد تأكيد من الفحوصات المعملية. وبلغ إجما� حاالت الحصبة
المشتبه فيها 468 حالة وأبلغت والية كسال عن أغلبية الحاالت.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن تغطية اللقاح الخماسي التكافؤ والجرعة األو� من تحصين الحصبة تظهر انخفاًضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وقد فوت التطعيم حوا�
112,000 رضيع كان من المتوقع تلقيحهم باللقاح الخماسي التكافؤ حتى مارس 2020.

التأثير على األمراض غير المعدية وتوفر األدوية

وقد تأثر تو�يع اإلمدادات الطبية � شتى الواليات من قبل الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وصندوق التأمين الصحي القومي بتقييد الحركة والصعوبات � استيراد اإلمدادات
الضرو�ية.

كما تفيد التقا�ير أن 15٪ فقط من األدوية األساسية والمستلزمات الطبية متوفرة � السوق. فمنذ عام 2017 يواجه السودان تحديات � تأمين توفير األدوية واللوازم الطبية الكافية
نتيجة لألزمة االقتصادية ونقص العملة الصعبة. و� عام 2019 كانت واردات األدوية � السودان أقل بنسبة 20 � المائة مقارنة بعام 2017 (تحديث ال�بع الرابع من 2019 حسب بنك

السودان المركزي). وهذا يؤدي إ� انخفاض توفر األدوية � كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة وفًقا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

التأثير على صحة األمومة والطفولة

تميز الوضع العام قبل فيروس كورونا المستجد بتغطية محدودة للخدمات األساسية باإلضافة إ� خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة المنقذة للحياة. وتقدر تغطية خدمات حديثي
الوالدة المنقذة للحياة بنسبة 32 � المائة من الموصى بها. و� والية الخرطوم، مركز الوباء، هناك فجوة 69٪ � الخدمات المتاحة.
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وفيما يتعلق باإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة جرى إلغاء معظم األنشطة المخطط لها � ال�بع األول وأثرت �يادة تكاليف النقل على توفير مجموعات ومستلزمات صحة الطفل. ولم
يكن متطوعو اإلدارة المتكاملة للحاالت المجتمعية قاد�ين على تنفيذ أنشطة إدارة الحاالت المجتمعية لمعظم السكان الذين يصعب الوصول إليهم نتيجة اإلغالق والقيود المفروضة على

الحركة. ونتيجة لذلك، لوحظ انخفاض � التغطية لإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة � المناطق والواليات المستهدفة من قبل اليونيسيف.

كما تأثرت خدمات اإلحالة أيًضا بفيروس كورونا المستجد، مما خلق فجوات كبيرة. وعقدت وزارة الصحة االتحادية مشاورات متكررة � كل من المرافق الصحية العامة والخاصة
الستكشاف الفجوات والدعوة الستئناف الخدمة مع اتخاذ تدابير وقائية.

التأثير على خدمات التغذية المنقذة للحياة

يجري الحفاظ على خدمات التغذية المنقذة للحياة بما يتماشى مع تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد المذكورة � "التوجيه التشغيلي لقطاع التغذية بشأن اإلدارة المجتمعية
لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع وصغار األطفال إبان فيروس كورونا المستجد" لتقليل انتشار الفيروس وضمان سالمة عمال التغذية والمجتمعات.

وقد جرى اإلبالغ عن انخفاض عام � عدد األفراد الذين يطلبون الخدمة بسبب التباعد الجسدي والتدابير ذات الصلة باإلغالق. وتظهر المؤشرات األولية من البيانات الواردة من الحقل
انخفاض حاالت عالج سوء التغذية الوخيم � مراكز التثبيت. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية، التي تضع األطفال الذين يعانون من سوء

التغذية � خطر أعلى من معدل الوفيات.

(Sudan COVID-19 Containment Measures (May 2020

االستجابة للطوارئ 
تدابير االحتواء التي اتخذتها الواليات لمنع انتشار 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

التجمعات: جرى حظر جميع التجمعات. كما أوقفت وزارة األوقاف الصالة � المساجد والكنائس.

المطارات: � 31 مايو اتخذ قرار بتمديد إغالق المطارات السودانية أما الرحالت الدولية والمحلية حتى 15 يونيو
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 تمديد حظر التجول/اإلغالق التام من 3 إ� 18 يونيو. ويمكن لألشخاص الوصول إ� متاجر األحياء والمخابز والصيدليات بين الساعة السادسة صباحًا و الثالثة بعد
الظهر يومًيا. وال تزال الجسور التي ت�بط الخرطوم بأم درمان والخرطوم بحري مغلقة.

انتهاكات حظر التجول: سوف تجبى غرامات من األشخاص الذين يخالفون حظر التجول، والذين يعتدون على األطباء، والذين يحتكرون الطعام والدواء، أو أولئك 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 مع تصا�يح.

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

والية وسط دارفور

(١١ يونيو ٢٠٢٠)
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التجمعات: حظرت جميع التجمعات بما � ذلك للصالة � المساجد وحفالت الزفاف والجنازات وما إ� ذلك. وتشمل االستثناءات الصيدليات والمرافق الصحية والمخابز. كما جرى حظر
األسواق األسبوعية � مناطق خارج مدينة زالنجي.

حظر التجول: فرض حظر التجول من الساعة 5:00 مساًء حتى 6:00 صباحًا � أنحاء الوالية اعتبارًا من 17 مايو لمدة أسبوعين. ويمكن لألشخاص الوصول إ� المتاجر من الساعة 6:00
صباحًا حتى 5:00 مساًء يومًيا.

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

الحركة:

ال يسمح باالنتقال من وإ� المناطق المحلية ومدينة زالنجي باستثناء السلع التجا�ية االستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك).

والية شرق دارفور

الحركة:

هناك التزام شفهي من مفوضية العون اإلنسا� بأن المنظمات اإلنسانية ال تتأثر بأي من المراسيم.

يسمح بنقل اإلمدادات اإلنسانية بتصا�يح.

مسموح بحركة البضائع التجا�ية االستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك) مع التصا�يح.

والية القضارف

التجمعات: جرى إغالق جميع األسواق.

حظر التجول: حظر تجوال / حظر لمدة أسبوعين � الوالية اعتبارًا من 1 يونيو.

واليةكســــــال

التجمعات: حظرت جميع التجمعات بما � ذلك الصلوات � المساجد وتجمعات الزفاف والمآتم. ومحطات الوقود توفر الوقود لمن لديهم تصا�يح.

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

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.

باء؛ موظفو غرفة الزكاة. منظمات المجتمع المد�؛ طاقم مفوضية العون اإلنسا� األساسي؛ المركبات استثناءات الحركة تشمل العاملين الصحيين؛ فرق طوارئ المياه والكه�
التي تنقل السلع االستراتيجية (الغذاء والوقود وغيرها)؛ العمال � المسالخ؛ وموظفو محطة إذاعة وتلف�يون كسال؛ والصحفيين الذين لديهم تصا�يح.

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 شمال كردفان

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

يمكن فقط للسلع التجا�ية االستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إ� ذلك) أن تدخل الوالية.

والية جنوب دارفور

التجمعات: حُظرت جميع التجمعات بما � ذلك التجمعات الدينية، والمآتم، والصلوات � المساجد والكنائس. ويمكن لألشخاص شراء مواد البقالة من متاجر األحياء فيما بين السادسة
باء والمخابز ومراكز تو�يع المياه والشاحنات التجا�ية التي تحمل سلًعا استراتيجية (الغذاء والدواء والوقود صباحاً والثانية بعد الظهر. وأعفيت صيدليات المرافق الصحية ومراكز الكه�

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 المفروض لثالثة أسابيع اعتبارًا من 11 مايو من الساعة 6 مساًء حتى 6 صباحًا اعتبارًا من 11 مايو � محليتي شمال نياال ونياال. أما �
المحليات األخرى � الوالية يقوم مفوضو المحلية بتحديد أوقات حظر التجول.

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 جنوب كردفان

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

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 غرب دارفور

التجمعات: يجري إغالق جميع األسواق � جميع أنحاء الوالية بعد الساعة 2:00 مساًء. وقد أغلقت جميع محطات النقل العام والحافالت. ويمكن إقامة الصلوات � المساجد � األماكن
المفتوحة. أغلقت البنوك � الجنينة اعتباراً من 10 مايو - وهذا يؤثر على البرمجة اإلنسانية، خاصة بالنسبة للعاملين � قطاع الصحة ويستجيبون لتفشي فيروس كورونا المستجد حيث

يحتاجون إ� سحب األموال لدفع الحوافز للموظفين المعا�ين من وزارة الصحة بالوالية.

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 غرب كردفان
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القيود التي تؤثر على الجهات الفاعلة � المجال اإلنسا�: اعتبارًا من 3 مايو سيجري تعليق جميع األنشطة اإلنسانية الروتينية باستثناء تلك المتعلقة باستجابة لفيروس كورونا المستجد.

والية النيل األبيض

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

باء والمياه والصحة والقوات المسلحة والشرطة وقوات االزدحام � مكان العمل: ُمنح الموظفون الحكوميون إجازة مدفوعة األجر باستثناء موظفي الوزارات االستراتيجية مثل الكه�
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).

Supplies from the Turkish Red Crescent arrive in Khartoum
International Airport (Turkish Embassy in Khartoum, 16 June

(2020

خاصية 
السودان تلقى المساعدات من المجتمع الدولي لمكافحة

فيروس كورونا المستجد

� الوقت الذي يواصل فيه عدد األشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد � االزدياد،
يكافح النظام الصحي � السودان من أجل مقابلة الطلب، وذلك وفقاً للسلطات الصحية. حيث أُكد أن
هناك أكثر من 7,000 شخص مصابين بفيروس كورونا المستجد، بما � ذلك أكثر من 450 حالة وفاة.

ومع تفاقم األزمة االقتصادية الحالية، فإن الخدمات الصحية بحاجة ماسة إ� م�يد من المساعدات. وقد
أفاد بنك السودان المركزي عن انخفاض � استيراد األدوية خالل العامين الماضيين - ويرجع ذلك

بشكل رئيسي إ� األزمة االقتصادية. و� حين تحسنت واردات األدوية � عام 2019 تحسناً طفيفاً مقارنة
بعام 2018، إال أن مستوياتها كانت أقل بنسبة 20 � المائة عن مستواها لعام 2017، وفًقا لملخص
إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2019 الصادر عن بنك السودان المركزي. وقد أدى هذا االنخفاض �

الواردات إ� انخفاض � توفر األدوية � كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة،
حسب وزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة العالمية.

وحذرت النقابة الرسمية لألطباء السودانيين، اللجنة المرك�ية لألطباء السودانيين، � أواخر أب�يل من
االنهيار الكامل للنظام الصحي بسبب نقص اإلمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية التي يحتاجها

الطاقم الطبي لالستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد. وبحلول منتصف شهر مايو، قالت وزارة الصحة أنها تواجه نقًصا � اإلمدادات الطبية والموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطة التأهب
لفيروس كورونا المستجد.

ولذا قام المجتمع الدو� بتقديم الدعم الما� واإلمدادات الطبية لمساعدة السودان على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

دعم التمويل

� أوائل مايو خصصت الواليات المتحدة 23.1 مليون دوالر أم�يكي دعماً مالياً الستجابة فيروس كورونا المستجد � السودان. وتشمل هذه المساعدات المالية 16.8 مليون دوالر لإلبالغ
عن المخاطر وإدارة الحاالت ومراقبة األمراض والوقاية من العدوى ومكافحتها وبرامج المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية؛ و5 ماليين دوالر للمساعدات النقدية لألسر األكثر عرضة

للمخاطر المتأثرة بفيروس كورونا المستجد؛ وأكثر من 1.3 مليون دوالر لدعم األشخاص األكثر عرضة للمخاطر.

� 28 مايو وصل ف�يق طبي صيني إ� السودان لتقديم المساعدات للبالد � استجابتها لفيروس كورونا المستجد. و� يونيو قدمت السلطات الصينية التمويل لتجديد أول مستشفى
ميدا� � والية الخرطوم. و� السابق كان المستشفى الميدا� الذي جرى تجديده مركزًا للشباب، وسيوفر هذا المستشفى خدمات الفحص والحجر الصحي والعالج لألشخاص الذين

يعانون من فيروس كورونا المستجد. وتبلغ السعة التقدي�ية للمستشفى ما بين 300 و400 س�ير، وسوف تخدم األشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد الخفيفة
والمتوسطة.

اإلمدادات الطبية

� 10 يونيو ، وصلت إ� الخرطوم أول رحلة للجسر الجوي اإلنسا� الممول من االتحاد األورو� لدعم السودان للتصدي لتأثير فيروس كورونا المستجد. وحملت رحلة الشحن تلك 90 طنا
من المعدات الطبية واللقاحات وأجهزة تنقية المياه واألطقم الطبية واألدوية ومعدات الحماية الشخصية للعاملين � المجال الطبي. وقد جرى تو�يع اإلمدادات واستخدامها من قبل

المنظمات الدولية أطباء بال حدود، والهيئة الطبية الدولية، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ووكالة األمم المتحدة للطفولة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة السودانية.

(٢٥ يونيو ٢٠٢٠)

https://cbos.gov.sd/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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� 15 يونيو، وصلت طائرة شحن تركية تحمل إمدادات طبية لمساعدة السودان � مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إ� مطار الخرطوم الدو�. واحتوت طائرة الشحن على 140
عبوة من المستلزمات الطبية، بما � ذلك كمامات واقية ونظارات وقفازات أمان. وسيجري تسليم اإلمدادات إ� جمعية الهالل األحمر السودا� لتو�يعها على المراكز الصحية.

كما أرسلت مؤسسة آل مكتوم إمدادات طبية للمساعدة � االستجابة لفيروس كورونا المستجد � 6 يونيو. حيث تبرعت المؤسسة التي تتخذ من اإلمارات الع�بية المتحدة مقرا لها بـ
37 طنا من اإلمدادات الطبية، بما � ذلك المالبس الواقية والكمامات والمعقمات والجلوكوز وغيرها من المواد. و� جزء من حزمة المساعدات التي تعهدت بها للسودان ، قامت

اإلمارات بتسليم حوا� 154 طًنا من اإلمدادات الطبية بين أب�يل ومايو. واحتوت الشحنات الثالث على إمدادات ومعدات طبية لمساعدة نظام الرعاية الصحية السودا� واالستجابة
لفيروس كورونا المستجد.

وتبرعت شركة البترول الوطنية الصينية بإمدادات طبية بقيمة 90,000 دوالر. وشملت اإلمدادات موا�ين الحرارة والكمامات والقفازات.

وأرسلت الحكومة المص�ية أ�بع طائرات من اإلمدادات الطبية إ� السودان � 4 مايو. وشملت اللوازم معدات التعقيم / ومعقمات البخار؛ وكمامات وبزات واقية. وأجهزة تنفس
اصطناعي ومجموعات فحص مستوى األكسجين. ومعدات معمل الفيروسات؛ والمحاليل الطبية؛ والمستلزمات واألدوات الطبية األخرى.

وبعد أيام من إعالن السودان عن أول حالة مؤكدة لـ فيروس كورونا المستجد، أرسل رجل األعمال الصيني جاك ما إمدادات طبية إ� السودان. وشملت الشحنة مجموعات فحص
وكمامات ومعدات الوقاية الشخصية التي وصلت على متن طائرة شحن إثيوبية � 23 مارس. حيث ُسلمت مجموعات الفحص إ� منشأة الفحص القومية، � حين جرى تو�يع

الكمامات ومعدات الحماية على المرافق الصحية � جميع أنحاء البالد.

ووفًقا لخطة التأهب واالستجابة الُقط�ية لفيروس كورونا المستجد للسودان، يتسم النظام الصحي � السودان بعقود من االستثمار المحدود إ� المنعدم، ونقص التمويل ونقص �
العاملين المؤهلين و� البنية التحتية والمعدات واألدوية واإلمدادات. وال يغطي نظام المراقبة البلد بأكمله وهو ضعيف من الناحية الهيكلية مع تأخيرات طويلة بين التنبيه وتأكيد تفشي

المرض. كما يفتقر السودان إ� ما يكفي من العاملين الطبيين المد�بين تد�يباً كافياً لدعم الطلب المتزايد، ووحدات الحجر الصحي، ووحدات العناية المركزة، ومواد مكافحة العدوى،
واألدوية واإلمدادات الطبية لمعالجة حاالت تفشي المرض مثل فيروس كورونا المستجد � جميع الواليات � جميع أنحاء البالد. وعلى الرغم من المساعدات المقدمة، ال تزال السلطات

الصحية � السودان بحاجة إ� تلقي المساعدات من المجتمع الدو� لمواصلة استجابتها لوباء فيروس كورونا المستجد، وتوفير الخدمات الصحية الروتينية، وكذلك إعادة بناء النظام
الصحي � السودان.

وخالل ال�بع األول من عام 2020، وصل شركاء خطة االستجابة اإلنسانية إ� 1.7 مليون شخص � السودان بالمساعدات اإلنسانية، وفًقا للرصد الفصلي ال�بع سنوي لخطة االستجابة
اإلنسانية لعام 2020. وهذا يعادل 27 � المائة من 6.1 مليون شخص يهدف شركاء خطة االستجابة اإلنسانية إ� مساعدتهم � عام 2020. أما بالنسبة لالستجابة الصحية، فقد وصل

شركاء خطة االستجابة اإلنسانية إ� 1.4 مليون شخص - أي 28 � المائة من الهدف.

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 تعي�ن موظفي األمم المتحدة 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. كما 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، تعمل جهات تنسيق فيروس كورونا المستجد مع هذه اآلليات لتوفير التوجيهات الضرو�ية. 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 تحسباً لتفشي فيروس كورونا المستجد � معسكر أو مستوطنة االجئين. وقد ساهم شركاء قطاع الالجئين � خطط التنمية المحلية

� كل والية تحت قيادة مجموعات عمل الالجئين .

وقد تبنت 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 وما إ� ذلك.

(١٧ يونيو ٢٠٢٠)

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

15$1.3

االحتياجات

استجابة

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/200504_Sudan%20HCT-UNCT%20Covid-19%20Plan.pdf
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-target-reached-sector-q1-may-2020
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-corona-virus-covid-19-country-preparedness-and-response-plan-cprp-april-2020
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وللتنسيق بمعسكرات النازحين جرى إنشاء فرقة عمل فيروس كورونا المستجد لغرض محدد يتمثل � الوقاية والتأهب واالستجابة لفيروس كورونا المستجد، لمدة أولية تبلغ ثالثة أشهر
.

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، سيستخدم ف�يق عمل فيروس كورونا المستجد المعني بتنسيق معسكرات النازحين مبادئ تنسيق وإدارة
المعسكرات لتنسيق الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتأهب له واالستجابة له عبر الركائز والقطاعات � المعسكرات والمستوطنات. وتركز جهود التنسيق األولية على الوكاالت التي

تقود المعسكرات وعلى استكمال المسح حول الفجوات الحالية داخل معسكرات النازحين.

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

تجري مشاركة معظم المعلومات بوصفها تقا�ير ولكنها ال تتضمن بيانات مجمعة. وهذا يعيق التحليل � الوقت المناسب.

الفجوات

وضع المجموعات 

نسبة من بلغتهم رسائل التثقيف عن كورونامليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

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 والممارسات المطلوبة.

تقوم 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، وتشجع على اعتماد

الممارسات الصحية اإليجابية وتنصح بالبقاء � المنزل.

ويجري إرسال المعلومات والنصائح األساسية حول فيروس كورونا المستجد إ� أكثر من 25.8 مليون مشترك عبر خدمة الرسائل القصيرة. عالوة على ذلك تنشر 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 أي نحو 74% من عدد سكان السودان .

أجرت اليونيسيف وشركاؤها هذا األسبوع دورات تد�يبية للشرطة � والية الخرطوم (بحري وأمدرمان والخرطوم) � جزء من جهودهم الرامية إ� رفع مستوى الوعي بشأن فيروس
كورونا المستجد ومعالجة المواضيع ذات الصلة بما � ذلك إنكار وجود فيروس كورونا المستجد وباإلضافة إ� ذلك تقوم اليونيسيف وشركاؤها بتحديد الجماعات الدينية والقادة (شيوخ
المتصوفة) الدينيين الذين لديهم العديد من المتابعين إلشراكهم � رفع مستوى الوعي وضمان التغيير السلوكي للجماهير. وثمة نشاط آخر يتمثل � إشراك المعلمين بوصفهم جزء من

الحملة التي تقودها وزارة الصحة االتحادية والتلف�يون واإلذاعة القومية ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.

واصلت مفوضية األمم المتحدة السامية لشئون الالجئين وشركاؤها تنفيذ حمالت إعالمية عبر مختلف الوسائل � منطقة كردفان الكبرى وواليات الخرطوم ووسط وجنوب دارفور والنيل
األبيض. حيث استمرت حمالت التوعية العامة ونشر الرسائل � كردفان من خالل عدة محطات إذاعية بما � ذلك إذاعة السودان ومحطات إذاعة البلد وراديو الفولة ومكبرات الصوت

المتجولة بمشاركة نشطة من المجتمع � النهود والدبب. كما جرى تو�يع 19 ملصًقا إضافًيا من قبل "هيئة اإلغاثة اإلسالمية � أنحاء العال" وصلت إ� حوا� 890 شخًصا برسائل
رئيسية. بدأ تو�يع أكثر من 12,300 ملصق جديد � والية الخرطوم � مجتمعات الالجئين � "المناطق المفتوحة" التي تستهدف بشكل رئيسي المجتمعات من إ�يت�يا ومن جمهو�ية

جنوب السودان وإثيوبيا.

(١٧ يونيو ٢٠٢٠)

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

$8,8M74%

االحتياجات

استجابة
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أما � والية كسال فقد دعم صندوق األمم المتحدة للسكان شبكة الشباب � تسجيل وبث رسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد � محطة اإلذاعة المحلية. وغطت هذه الجلسات
اإلذاعية المعلومات األساسية حول فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية وتعليمات البقاء � المنزل.

/https://news.covid19.sd كما طّورت ركيزة التواصل بشأن المخاطر موقًعا على اإلنترنت لتبادل رسائل �يادة الوعي بفيروس كورونا المستجد

كان أثر رسائل التواصل بشأن المخاطر محدوًدا وكان االمتثال للتوصيات متفاوتًا. وتقوم قيادات هذه الركائز بدراسة كيفية الشراكة مع أفراد المجتمع النافذين بما � ذلك القادة الدينيين
لتحسين االمتثال.

هناك مشكالت رئيسية متعلقة بوصمة العار المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وبحسب ما أوردت التقا�ير ال يبحث األشخاص � بعض الواليات عن العالج أو يذهبون إ� المستشفيات
ألنه ال يوجد عالج � حد ذاته وبسبب الوصمة. فعلى سبيل المثال و� حين أن هناك القدرة على إجراء الفحص ومساعدة األشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، فإن األشخاص

الذين �بما أصيبوا ال يبلغون عن ذلك وال يسعون إ� الفحص، بل يعودون إ� العالجات المنزلية المختلفة. و� بعض الحاالت األخرى، يتناول األشخاص أدوية المال�يا، بدالً من الخضوع
للفحص. لذا هناك حاجة لتشجيع السكان على أن يكونوا أكثر وعًيا واإلبالغ عن الحاالت.

الفجوات

حالة القطاع 

من 18والية 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.

تصنف حالة انتقال المرض � السودان اآلن على أنها عدوى مجتمعية. وبالنسبة لغالبية الحاالت، ال يمكن تتبع سلسلة العدوى. وقد شهد معدل الوفيات من بين الحاالت المصابة �يادة
بأكثر من 2 � المائة � واليات الشمالية والبحر األحمر وشمال كردفان وشمال دارفور خالل األسبوع 23.

وتمثل الوفيات المبلغ عنها خالل األسابيع 21-23، 72.9 � المائة من الوفيات التراكمية وتنعكس على ال�يادة اإلجمالية � معدل الوفيات من الحاالت المصابة من 4 � المائة إ� 5.9
� المائة منذ األسبوع 21.

سيجري تد�يب فرق االستجابة الس�يعة جرى التخطيط له باالشتراك بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الوالئية � ثما� مناطق بالوالية الشمالية � المدة من 14 إ� 18 يونيو
2020. كما قامت منظمة كير الدولية غير الحكومية بتد�يب فرق االستجابة الس�يعة � واليتي جنوب كردفان وشرق دارفور.

ويخطط صندوق األمم المتحدة للسكان للتد�يب على مراقبة فيروس كورونا المستجد الذي يستهدف القابالت المجتمعيات � العديد من الواليات. ولدى المنظمة الدولية للهجرة أموال
لدعم أنشطة المراقبة، بما � ذلك تكاليف تشغيل فرق االستجابة الس�يعة. وتدعم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بالتعاون مع وزارة الصحة أنشطة المراقبة واالستجابة لتفشي

المرض � معسكرات النازحين / الالجئين � الواليات التي تعمل فيها.

(١٧ يونيو ٢٠٢٠)

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

$3.517

االحتياجات

استجابة

الفجوات
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إن عدم وجود تحديثات � الوقت المناسب حول الوضع الوبا� لفيروس كورونا المستجد، بما � ذلك مشاركة البيانات التفصيلية واإلبالغ (قوائم الخطوط) عن حالة المرضى، يجعل
التحليل والتخطيط أمران عسيران.

حالة القطاع 

مليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

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

ظلت جميع نقاط الدخول مغلقة واألولوية هي االستمرار � تع�يز التأهب واالستعداد بنقاط الدخول قبل إعادة فتحها. وتعقد اللجنة الفنية لنقاط الدخول اجتماًعا تنسيقًيا يوم األ�بعاء
مع ست وزارات معنية ذات صلة ومفوضية العون اإلنسا� الحكومية لمناقشة القضايا المتعلقة بحركة المساعدات اإلنسانية (أثناء حظر التجول)، وتقديم المساعدات، والخدمات الجوية

اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة. وهناك نقص � مشاركة الشركاء � االجتماعات.

وبحسب اللجنة الحكومية للعودة، فإن العدد اإلجما� للسودانيين الذين تقطعت بهم السبل � الخارج والذين سيعادون إ� وطنهم وكذلك تفاصيل أخرى لم يتحدد بعد. ومع ذلك، فقد
تم اتخاذ القرار بإحضارهم وسيتم عزلهم عند الوصول. وأكدت وزارة الصحة االتحادية أنه سيجرى الفحص على الجميع وسيتم تنفيذ ذلك بشكل منفصل عن الفحص الروتيني، ويجري

العمل على التفاصيل.

جرى نشر لوحة التحكم � تقييد التنقل السادسة � 3 يونيو 2020. انظر الرابط لم�يد من المعلومات والرسوم البيانية حول قيود الحركة الحالية اعتبارًا من 3 يونيو 2020:
close = true ؟-https://displacement.iom.int/reports/sudan-mobility-restriction-dashboard-6-3-- June

جمعت المنظمة الدولية للهجرة بيانات عن نقاط الدخول والجداول الزمنية لقيود التنقل. كما قام ف�يق المنظمة الدولية للهجرة التابع للهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة بمراقبة
وتسجيل عدد األطفال المهاج�ين الذين تقطعت بهم السبل وتأثير تدابير التخفيف من فيروس كورونا المستجد على معسكرات النازحين � جميع أنحاء دارفور. ويجري جمع البيانات

حول عدد وأسماء معسكرات النازحين � السودان من خالل شبكة من المبلغين الرئيسيين وبالتا� فهي تق�يبية.

قد تكون خطط حكومة السودان قد حددت موقعين محتملين � والية الخرطوم إلنشاء مراكز الحجر الصحي للتحضير لعودة المهاج�ين السودانيين العالقين � الخارج:

1 - سوبا - ُطلب من المنظمة الدولية للهجرة إجراء تقييم ؛ و

2. بحري - تتفاوض السلطات الحكومية حاليا مع المالك الستخدام المنشأة كمركز للحجر الصحي. � 2 يونيو 2020 ، أجرت المنظمة الدولية للهجرة التقييم � منشأة بحري.

و� غضون ذلك، ستشارك المنظمة الدولية للهجرة مع الشركاء نتائج تقييم مطار الخرطوم ، الذي أجري � وقت سابق. حول المياه والمرافق الصحية واالحتياجات الصحية عند نقاط
الدخول، وتقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعداد مصفوفة بشأن االحتياجات.

أيضا، ستجري معالجة الفجوات الحرجة بين اثنين من نقاط الدخول على الحدود بين شرق دارفور وجمهو�ية جنوب السودان.

هناك حاجة لسياسة حكومية رسمية متفق عليها بشأن سياسة السودان بشأن الحجر الصحي على الوافدين الجدد.

(١٧ يونيو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 4: نقاط الدخول

$4.5

االحتياجات

استجابة

الفجوات

(١٨ يونيو ٢٠٢٠)حالة القطاع 
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من هدف إجراء الفحوصات اليومية تحققمليون دوالر أم�يكي مبلغ التمويل المطلوب

وتشمل األولويات الفو�ية �يادة سعة الفحوصات وتبسيط العمليات لمنع التأخير، بما � ذلك تحديد الحالة وجمع العينات ونقل العينات إ� المعمل. ولدى السودان حالًيا واحدة من
أقل قدرات إجراء الفحوصات � المنطقة.

لدى المعامل حالياً القدرة على إجراء الفحص على 800 عينة � اليوم - وهو ما يتجاوز الهدف األصلي البالغ إجراء 600 فحص � اليوم. حيث أج�يت الفحوصات على 500 عينة �
المتوسط كل يوم طيلة األسبوع الماضي . كما تتم معالجة العينات فيما بين 24 إ� 48 ساعة. ومن بين العينات التي تجري معالجتها حالًيا، فإن معدل الفحوصات اإليجابية آخذ �

التناقص.

وتحتوي شبكة معامل فيروس كورونا المستجد حالًيا على أ�بعة معامل عاملة هي: المعمل القومي للصحة العامة � والية الخرطوم، والمعمل المركزي لوالية البحر األحمر، ومعمل
معهد النيل األزرق � والية الج�يرة، ومركز دارفور لألمراض المعدية وغير المعدية � نياال (بوالية جنوب دارفور). ومعمل والية جنوب دارفور هو المعمل األول من نوعه القادر على

إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد � دارفور.

وقد جرى استالم ما مجموعه 25,000 مجموعة اختبار حتى اآلن – 5,000 مجموعة اختبار استلمت من مركز د� عالوة على استالم التبرع بعدد 20,000 مجموعة اختبار إضافية
للمعمل القومي للصحة العامة من مؤسسة جاك ما � الصين.

زادت القدرة على إجراء الفحوصات بشكل ملحوظ منذ إعالن عن الحالة األو� � شهر مارس - ومع ذلك، ال تزال القدرة اإلجمالية منخفضة. وهذا يحد من قدرة القطاع الصحي على
تقدير مدى الحاالت الكامنة وغير المصحوبة بأعراض.

$2.4%100

االحتياجات

استجابة

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.

اكتملت 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.

(١٨ يونيو ٢٠٢٠)

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

$35.9
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هناك أ�بع مجموعات من العناصر � خط اإلمدادات األساسي إ� 1 - مراكز العزل ، 2 - المستشفيات ، الواليات والعاصمة ، 3 - العاملين � مجال الصحة األولية والعاملين � المجال
اإلنسا� ، 4 - الكمامة العادية لعامة السكان. وقد جرى تقديم التوقعات لألشهر الستة المقبلة لتلبية الطلبات.

مشت�يات اليونيسيف للعاملين الصحيين � وزارة الصحة الوالئية جارٍ تحصيلها، � حين أن هناك نقص � المعلومات حول إجما� االحتياجات. ويقوم القطاع الصحي بتقييم متطلبات
القطاع الصحي. وجرى استالم الشحنة األو� من اإلمدادات التي جرى شراؤها سابًقا الستجابة ركيزة برنامج الوقاية من العدوى األسبوع الماضي وإرسالها إ� الواليات. وسيجري توفير

معظم اإلمدادات للمرافق الحيوية � الواليات.

أجرى مركز موارد المهاج�ين واالستجابة والمنظمة الدولية للهجرة � 1 يونيو2020 تقييمات مرافق نظافة اليدين � وحدة األجانب التابعة للشرطة ووحدة مكافحة االتجار والمنزل اآلمن
التابع لجمعية المجتمع اإلثيو�.

كما جرى تو�يع الصابون على 20,500 الجئ � واليتي وسط دارفور والنيل األبيض - بشكل عام، وقدمت مفوضية األمم المتحدة لالجئين 2.2 مليون قطعة صابون - أي ما يعادل
لوحين صابون لكل فرد من ال 1.1 مليون الجئ � السودان. وزعت المفوضية بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة الصابون على أكثر من 20,500 الجئ � والية وسط دارفور، بما �

ذلك 4,900 الجئ من جمهو�ية إف�يقيا الوسطى والالجئين الشاديين � معسكر أم شاليا، ووالية النيل األبيض (أكثر من 15,600 الجئ من جمهو�ية جنوب السودان � معسكرات
الرديس 1، والرديس 2 وخور الورل).

• بعد إجراء التقييمات � وحدة األجانب التابعة للشرطة، توصي المنظمة الدولية للهجرة بما يلي:

o تحسين مرافق المياه ،

o توفير حمالت لتع�يز النظافة.

• يحتاج سجن النساء � أم درمان إ� مستلزمات النظافة ومعدات الوقاية الشخصية لـ 149 سجينة سودانية و100 سجينة من جمهو�ية جنوب سودانية، إ� جانب 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.

ييوجد حالًيا 36 مركز حجر صحي عامل � السودان مع 194 س�يرًا � وحدات العناية المركزة و160 جهاز تنفس اصطناعي. وقدم الف�يق الصحة الصيني الزائر بعض التوصيات بشأن
إدارة الحاالت إ� وزارة الصحة االتحادية. وسيجري تقديم قائمة بتلك التوصيات، باإلضافة إ� النتائج األخرى، � التق�ير النها� الذي سيقدم إ� وزارة الصحة االتحادية � األيام القادمة.

وينبغي أن تركز اللوازم الخاصة بإدارة الحاالت على األدوية المنقذة للحياة. ويتطلب استخدام أجهزة التنفس الصناعي خبرة � الموارد البش�ية نادرا ما تكون متاحة. وبينما سيجري توفير
قائمة األدوية من قبل وزارة الصحة االتحادية، فمن المتوقع أن تشمل إمدادات العناية لوحدات العناية المركزة، مثل المحاليل الو�يدية، واألدوية للمرضى � حالة صدمة. وأجرت

المنظمة الدولية للهجرة تقييًما لمركز تد�يب الشرطة � أم درمان بوصفه مركزاً للحجر الصحي المحتمل � 2 يونيو 2020. والمطلوب إعادة تأهيل مرافق المياه لتحسين المنشآت به.

معدات الوقاية الشخصية للعاملين الطبيين.

انخفاض مستويات مخزون األدوية واإلمدادات الطبية داخل البالد المصحوب باالرتفاع

الس�يع لألسعار .

(١٨ يونيو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم 7: إدارة الحاالت

$26.2

االحتياجات

استجابة

الفجوات
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قدرة الموارد البش�ية على دعم وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس االصطناعي.

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 .

تدعم دائرة األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية نقل العينات إ� المعامل إلجراء الفحوصات.

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.

(١٨ يونيو ٢٠٢٠)

ركيزة االستجابة لفيروس كورونا المستجد رقم8: الدعم التشغيلي واللوجستيات

$4.7

االحتياجات

استجابة

الفجوات

االستجابة للطوارئ 
تحسين خدمات االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي إبان جائحة فيروس كورونا المستجد

من المقرر أن تؤدي جائحة فيروس كورونا المستجد إ� تفاقم عدم المساواة بين الجنسين الموجود سلفاً وذلك وفًقا لما أورده صندوق األمم المتحدة للسكان � السودان. ويتطلب
التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد على النساء استجابة متخصصة تعترف بحقوقهن واحتياجاتهن الطبية واالجتماعية وتعالجها، وتعزز قيادتهن � االستجابة. واستجابة لذلك، تقوم

حكومة السودان وصندوق األمم المتحدة للسكان وقطاع الحماية والشركاء � المجال اإلنسا� بتقديم عدد من الخدمات. باإلضافة إ� تع�يز خدمات محا�بة العنف القائم على النوع
االجتماعي على المستوى المحلي، حيث يعمل الشركاء على تع�يز قدرة أفراد المجتمع على لعب دور المستجيبين األول. وهذا يشمل توفير الدعم العيني مثل الهواتف المحمولة. و�
ضوء تدابير االحتواء إلبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، انتقل العديد من الشركاء إ� تقديم خدمات عن بعد. كما أطلقت وحدة مكافحة العنف ضد النساء واألطفال التابعة للحكومة

السودانية خدمة الخط الساخن القومي للعنف المبني على النوع االجتماعي وكذلك الخطوط الساخنة على مستوى الوالية � ست واليات. ويوفر الخط الساخن الدعم النفسي
واالجتماعي للناجين:

/https://www.facebook.com/151426111616884/posts/3004426476316819

جرت تعبئة شبكات الشباب � جميع أنحاء البالد لرفع مستوى الوعي حول مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي خالل جائحة فيروس كورونا المستجد، وجرى الوصول إ� ما
يقدر بعدد 38,000 من النساء والفتيات والرجال والفتيان بشتى الرسائل. وقد استكملت هذه األنشطة الحمالت اإلعالمية عن العنف المبني على النوع االجتماعي والخدمات المتاحة.

حيث تشمل التحديات المستمرة الوصول إ� سكان المناطق ال�يفية � السودان من خالل خدمات الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي.

(١٨ يونيو ٢٠٢٠)

https://www.facebook.com/151426111616884/posts/3004426476316819/
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وتتركز خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي � العواصم � العديد من الواليات، وقد أدت القيود الحالية المفروضة على الحركة إ� خلق حواجز أمام توفير هذه الخدمات وإتاحة
الوصول إليها. باإلضافة إ� ذلك، ال يزال الوصول إ� لوازم النظافة الشخصية يمثل تحديًا كبيرًا للنساء والفتيات األكثر عرضة للمخاطر � ظل األزمة االقتصادية واألسعار وتقييد الحركة.

وزع صندوق األمم المتحدة للسكان وشركاؤه أكثر من 30,000 حقيبة للوازم الصحية النسائية مع عناصر إضافية تتعلق بفيروس كورونا المستجد (الصابون والمطهر) باإلضافة إ� رسائل
حول الوعي بالعنف المبني على النوع االجتماعي والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

خاصية 
برنامج دعم األسرة الحكومي سيمكن األسر األكثر عرضة للمخاطر من أن تتلقي المساعدات

للتخفيف من تأثير األزمة االقتصادية التي تفاقمت من اآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد - ومع إغالق حركة األعمال غير الضرو�ية - إ� جانب
االرتفاع الس�يع � أسعار المواد الغذائية، ستنفذ حكومة السودان برنامجاً لدعم األسرة ليقدم الدعم لألسر األكثر عرضة للمخاطر. وتفيد الحكومة بأن ما يقدر بحوا� 65 � المائة من
السكان يعيشون تحت خط الفقر. وسيوفر برنامج دعم األسرة تحويالت نقدية مباشرة كل شهر إ� حوا� 80 � المائة من األسر السودانية لدعمهم إبان الظروف االقتصادية الصعبة

التي تواجهها البالد حالًيا لحماية األشخاص المعرضين من خطر االنزالق إ� فقر مدقع. ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج الذي يشمل عدد من الوزارات، بقيادة وزارة المالية والتخطيط
االقتصادي، � النصف الثا� من العام بتمويل من حكومة السودان وشركائها.

وقد وقع برنامج الغذاء العالمي مذكرة تفاهم لدعم برنامج األسرة من خالل تطوير نظام لتسليم التحويالت النقدية والمدفوعات، وآلية للشكاوى والمعلومات المستقاة - بما � ذلك
مركزاً لالتصال. وستسمح هذه المنصة بالتوصيل الرقمي الفعال والخاضع للمساءلة لمجموعة واسعة من الحماية االجتماعية والخدمات الحكومية األخرى لشعب السودان. وستمكّن
الوكالة األم�يكية للتنمية الدولية وغيرها من الجهات مانحة أخرى، جنباً إ� جنب مع الشركاء الفنيين مثل البنك الدو�، وبرنامج الغذاء العالمي من تقديم هذه المساعدات الحيوية.

(١١ يونيو ٢٠٢٠)

جنوب كردفان ، موقع المناطق المتأثرة � كادقلي وحولها

االستجابة للطوارئ 
قدمت األمم المتحدة وشركاؤها المساعدات ألكثر من 5,000

شخص تأثروا بالعنف في كادوقلي

قدمت األمم المتحدة وشركاؤها المساعدات اإلنسانية ألكثر من 5,000 شخص نزحوا � أنحاء مختلفة
من كادوقلي عاصمة والية جنوب كردفان � أعقاب اشتباكات عنيفة وقعت � 12-13 مايو بين

مجموعات مسلحة تابعة لقبيلتين. وحتى 31 مايو سجلت مفوضية العون اإلنسا� � والية جنوب
كردفان بأن 20,400 شخص قد نزحوا. كما أدت المصادمات إ� خسائر � األرواح من كال الجانبين،

وإصابات جسدية، وحرق للمنازل، ونهب للسلع األس�ية، وتدمير للبنية التحتية العامة.

ومعظم النازحين - حوا� 18,000 - فروا من مواقع مخيم تيلو للنازحين، البرداب، ألبان الجديد، وبورنو،
ويلجؤون حالًيا إ� مدرستين � الجزء الجنو� من كادوقلي - مدرسة أم بطاح األساسية ولواء اإلسالم

بنين أساس وبعض المواقع األخرى (لم�يد من التفاصيل يرجى االطالع على الخ�يطة). وهذه هي ثا�
عملية نزوح لهم حيث جرى تهجيرهم � البداية من مناطقهم األصلية من وحدات البرام وهيبان اإلدا�ية

خالل النزاع الذي بدأ � يونيو 2011بين قوات األمن الحكومية السابقة والحركة الشعبية لتح�ير السودان
– قطاع الشمال.

وأج�يت تقييمات س�يعة مشتركة بين الوكاالت يومي 19 و28 مايو من جانب قيادات قطاع والية جنوب كردفان وشركائهم � المجال اإلنسا�. وكان الهدف من التقييمات الس�يعة
المشتركة بين الوكاالت هو تقييم الوضع وتحديد االحتياجات الملحة لألشخاص المحتمين بالمدارس إلبالغ التدخالت المنقذة للحياة والطوارئ � أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وزار ف�يق التقييم أيًضا مستوطنة تيلو واكتشف أن المنطقة تعرضت للتخ�يب والتدمير. حيث تأثرت مرافق الخدمة بشكل سيئ بما � ذلك مرك�ين صحيين � تيلو، والتي كانت تديرها
وزارة الصحة الوالئية وبدعم من منظمة إنقاذ الطفولة والهيئة الطبية الدولية. وُدمر أحد المرافق الصحية وُسرقت جميع اإلمدادات والمعدات الطبية بينما نُهبت األخرى. كما جرى

االستيالء على بعض األنظمة الشمسية التي تشغل ساحات المياه (الدوانكي). والنازحون ليسوا على استعداد للعودة إ� موقع تيلو حيث أن المنطقة ق�يبة جًدا من منطقة يشغلها
الطرف المنازع وستكون عرضة للهجمات وتهديدات انعدام األمن. وتأثرت تيلو أيًضا بالذخائر غير المنفجرة وهي � أوضاع خطرة. إذ ظهرت على األقل قطع من الذخائر غير المنفجرة

حول المنطقة المتأثرة: اثنتان � المنطقة السكنية واألخرى حوا� 100 متر على الجانب الشر� من الحي. واطمأنت ال�يارة رفيعة المستوى من الخرطوم على أمن النازحين وحثتهم على
العودة إ� مساكنهم. � األيام القليلة الماضية، اختار معظم النازحين االنتقال إ� مستوطنتي تيلو إسكان، وتفري � كادوقلي.

والحظ الف�يق أن النازحين حرموا من ممتلكاتهم حيث تركوا كل شيء وراءهم تق�يًبا، مع حرق منازلهم أو نهبها. وجاء عدد قليل بأشياء خفيفة بما � ذلك الفراش وحوا� ثالث أسر
جاءت مع أغنامهم.

معظم السكان هم من النساء والمراهقين واألطفال، مع وجود عدد قليل من الرجال حولها. ويحتاج األشخاص المتضررون إ� الطعام، وقد وفرت مفوضية العون اإلنسا� كمية صغيرة
من الطعام بما � ذلك وجبات الطعام لأليام الثالثة األو� و50 كيًسا من الذرة الرفيعة. ويفتقر النازحون إ� المالجئ والمياه وأوا� الطبخ ومستلزمات النظافة (مثل الدالء وأوعية الغسيل

وأوعية المياه واألكواب والصابون والفوط الصحية) وحُصر النوم والخدمات الصحية. وهناك حاجة إ� بذل جهود لخلق الوعي وتقديم المساعدات بما يتماشى مع التدابير الوقائية
لفيروس كورونا المستجد.

(١٦ يونيو ٢٠٢٠)
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وباإلضافة إ� ذلك، اكتشف ف�يق التقييم أن توفير مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية لجميع العائالت المتأثرة والمالجئ الجماعية المؤقتة يمثل أولوية. وإن غالبية النازحين هم
من المستفيدين من الحاالت القديمة من المساعدات الغذائية، ويجب استئناف المساعدات الغذائية لهم على وجه السرعة.

تلقى أكثر من 5,000 نازح مساعدات غير غذائية قدمتها السلطات الحكومية واألمم المتحدة والشركاء على مدار األسابيع الماضية وذلك بحلول 2 يونيو. وقدمت مفوضية العون
اإلنسا� التابعة لحكومة السودان 60 كيساً من الذرة الرفيعة و300 خيمة. وقامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة بتو�يع 1,000 مجموعة من
المواد غير الغذائية لما ال يقل عن 5,000 من النازحين، مع توقع نقل 1,000 مجموعة إضافية من األبيض وتو�يعها بحلول نهاية األسبوع. ومن المقرر أن يتلقى بحلول نهاية األسبوع ما

ال يقل عن 10,000 شخص أو نصف النازحين المسجلين المواد األساسية غير الغذائية. كما تلقت مفوضية العون اإلنسا� أيًضا 4,000 غطاء بالستيكي و600 كيس من الذرة الرفيعة
ويتم تو�يعها حالًيا على المتأث�ين. كما أن مفوضية العون اإلنسا� على اتصال مع وكاالت األمن الحكومية األخرى ودائرة مكافحة األلغام التابعة لألمم المتحدة إلزالة الذخائر غير

المنفجرة � تيلو. وجرى تحديد المكان بعالمات واضحة وتعيين مجموعة من الشباب الذين تلقوا تد�يبات على األعمال المتعلقة باأللغام لحراسة المكان حتى إزالة الذخائر غير المنفجرة.

واستأنف برنامج الغذاء العالمي تو�يع المواد الغذائية لشهر مايو ويونيو إ� النازحين ومعظم هذه المواد هي لعدد الحاالت الحا� ومن المتوقع أن تبدأ من جديد بحلول 4 يونيو.

ويدعم شركاء قطاع الصحة بما � ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيوف) يدعمان عيادتين صحيتين متنقلتين باألدوية األساسية وأنشطة الترويج
الصحي لمدة شهر واحد.

وقام شركاء قطاع التغذية بفحص 537 من األطفال دون سن الخامسة، ووجدوا 14 طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم و78 طفالً يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل. وقد
تم منحهم حصة 15 يوًما من الطعام العالجي الجاهز لالستخدام وحصة شهر واحد من مكمالت الجوز عا� القيمة الغذائية.

أما فيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة العامة وفيروس كورونا المستجد، فقد قامت منظمة كير الدولية غير الحكومية بتو�يع 650 قطعة صابون على
النازحين � أ�بعة مواقع.

وبالنسبة للفجوات، فيحتاج نظامان للمياه إ� اإلصالح، كما يجب تنظيف المراحيض، وتع�يز أنشطة التوعية بالنظافة و�يادة تو�يع الصابون لتغطية جميع المحتاجين. وباإلضافة إ� ذلك،
هناك حاجة إ� تمويل لتغطية تكلفة عيادتين متنقلتين ونظام إحالة بمبلغ 350,000 دوالر أم�يكي. و� سياق مخاطر فيروس كورونا المستجد، هناك حاجة للتكيف مع إرشادات

التشغيل لعالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية والسيطرة على العدوى من األطفال ومقدمي الرعاية والموظفين.

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

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.

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.

(٢١ مايو ٢٠٢٠)
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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-bread-and-resilience-in- :ولمعرفة الم�يد عن مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنما� المبتكرة، يرجى االطالع على قصتها الكلية هنا
sudan-during-covid19

مصدر الصورة: 20200528 مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين تتو�
تو�يع أغذية قدمها برنامج الغذاء العالمي لالجئي المناطق الحض�ية من

جمهو�ية جنوب السودان � الفاشر، عدسة الحسين ال�ين من مفوضية األمم
المتحدة لشئون الالجئين، مايو 2020

االستجابة للطوارئ 
تلقى المساعدات الغذائية أكثر من 1,300 الجئ حضري في

الفاشر بوالية شمال دارفور

تلقى أكثر من 1,300 الجئ حضري (حوا� 500 عائلة) تأثروا بعمليات اإلغالق التام � الفاشر، عاصمة
والية شمال دارفور، تلقوا مساعدات غذائية تكفي لمدة ثالثة أشهر من برنامج الغذاء العالمي. حيث

قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بتو�يع الطعام بالتعاون مع معتمدية الالجئين الحكومية.
وكانت وزارة الصحة ترصد االمتثال لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء التو�يع لضمان صحة
وسالمة أولئك الذين يتلقون الغذاء والموظفين المشاركين � التو�يع. وقد جرى تو�يع ما مجموعه 68.1

طن متري من األغذية – من الحبوب والبقول وال�يت والملح - � المدة من 17 إ� 19 مايو 2020.

موظفات الحماية بمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين انتهزن الفرصة إلجراء رصد الحماية من خالل
المقابالت الفردية مع النساء.

حيث يكسب معظم هؤالء الالجئين عيشهم من خالل العمل اليومي � البناء، بوصفهم مساعدين �
المنازل، أو عمال لحام أو نجا�ين. وقد تأثروا جميًعا بقيام سلطات الوالية بتقييد الحركة لمنع انتشار

فيروس كورونا المستجد.

وسيجري تقييم وضعهم بشكل أكبر لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إ� دعم إضا�. وقد قامت مفوضية األمم
المتحدة لشئون الالجئين ومعتمدية الالجئين الحكومية بالفعل بتو�يع إمدادات صابون كافية لمدة ثالثة

أشهر ونُِفذت أنشطة لإلبالغ عن المخاطر وأنشطة التوعية لهؤالء الالجئين.

ومن التحديات التي ووجهت خالل عملية التو�يع التأخير � تحميل الشاحنات. وهذا يرجع أساًسا إ� النقص � الوقود حيث على الشاحنات االنتظار لساعات طويلة � محطات الوقود
للحصول على الوقود – عالوة على الصعوبات � العثور على الحمالين للعمل أثناء منتصف نهار رمضان.

(٢٨ مايو ٢٠٢٠)

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.

(٢٨ مايو ٢٠٢٠)

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

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- :لم�يد من التفاصيل، يرجى االطالع على البيانات هنا
2020-hrp-response-monitoring-4ws-quarter-1

Desert Locust Dashboard

خلفية 
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
بًا عبر حزام إذا وصلت األسراب إ� السودان قبل هطول أمطار الصيف، فمن المرجح أن تستمر غ�

الساحل من تشاد إ� مو�يتانيا. ويمكن أن يكون أول ظهور لها � شرق تشاد � 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 الجهات المانحة. وحتى 28 أب�يل
ل على 5.5 مليون دوالر - ب�يادة كبيرة مقارنة بـ 1.55 مليون دوالر كانت المنظمة قد أبلغت عنها � 12 مارس. ولم�يد من التفاصيل حول االستجابة المستمرة ، والتمويل الوارد ، تُحص�

والجوانب األخرى الستجابة الجراد الصحراوي، يرجى مراجعة لوحة الجراد الصحراوي من قبل منظمة األغذية والزراعة � السودان.

(١٩ مايو ٢٠٢٠)

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).

(٢ 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
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
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
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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

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.

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

/https://pfbi.unocha.org/COVID19 :عرض هذا الرسم التفاعلي

(٢١ مايو ٢٠٢٠)

https://twitter.com/UNOCHA_Sudan
https://www.facebook.com/UNOCHASudan/
https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan
https://www.un.org/ar/sections/about-website/copyright/index.html
https://www.un.org/ar/sections/about-website/privacy-notice/
https://www.un.org/ar/sections/about-website/terms-use/
https://reports.unocha.org/ar/about/
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/
https://pfbi.unocha.org/COVID19/
https://pfbi.unocha.org/COVID19/
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