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أبرز األحداث 
أكدت وزارة الصحة االتحادية وجود سبع حاالت إصابة بفيروس

كورونا المستجد � البالد وذلك حتى األول من أب�يل.

تبرعت حكومة الصين بـ 50 جهاز تنفس اصطناعي و400,000
كمامة جراحية للسودان مع وصول الم�يد من أجهزة التنفس

االصطناعي ق�يباً.

للتدابير الرامية إ� منع انتشار فيروس كورونا المستجد تأثير على
العمليات اإلنسانية.

وزارة الصحة وشركاء األمم المتحدة يناشدون أفراد الجمهور
بالمساعدة على مكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك بتبادل

الحقائق والمعلومات الرسمية وتقديم المشورة الصحية التي جرى
التحقق منها.

واصلت أسعار المواد الغذائية األساسية االرتفاع � شتى أنحاء
السودان، مع ارتفاع أسعار فبراير 2020 إ� ضعف مستويات

فبراير 2019.

(٢ أبريل ٢٠٢٠)

األرقام الرئيسية

األشخاص المحتاجون
(2020)

األشخاص المستهدفون
(2020)

النازحونالالجئون

9.3M6.1M

1.1M1.87M

التمويل 

المبلغ المتلقىاالحتياج

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

(٢٠٢٠)

$1.3B$191.6M

نسبة التمويل

S14%

لألتصال بنا
باوال ايمرسون
رئيس المكتب

 emersonp@un.org

ماري كيلر
رئيس قسم الرصد وإعداد التقا�ير

 kellerm@un.org

خاصية 
تأكدت سبع حاالت إصابة بـفيروس كورونا المستجد في السودان وذلك حتى األول من أبريل

2020

حتى األول من أب�يل، أكدت وزارة الصحة االتحادية سبع حاالت إصابة بفيروس كورونا المستجد � البالد، بما � ذلك حالتي وفاة. وقد وصلت جميع
الحاالت إ� البالد من الخارج وتتلقى العالج الطبي المطلوب � مراكز الحجر الصحي بالخرطوم. وقد عاد 142 طالباً سودانياً كانوا يدرسون � ووهان إ�

ديارهم بعد قضاء ثالثة أسابيع � الحجر الصحي � اإلمارات الع�بية المتحدة، وقد كانوا قبلها � عزل صحي � ووهان. وقد كانت جميع الفحوصات
المعملية لفيروس كورونا المستجد التي أج�يت عليهم سلبية.

(٢ أبريل ٢٠٢٠)
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تبرعت حكومة الصين بـعدد 50 جهاز تنفس اصطناعي و400,000 كمامة جراحية
لوزارة الصحة. ومن المتوقع وصول 100 جهاز تنفس اصطناعي آخر � األيام القليلة

القادمة. ابتداًء من 31 مارس، جرى تمديد ساعات حظر التجول من الساعة السادسة
مساًء حتى السادسة صباحاً.

إن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد لها بالفعل بعض التأثير على
وصول المساعدات اإلنسانية وخدمات التعليم والحماية بسبب انخفاض الخدمات �

بعض المكاتب الحكومية، وإغالق المدارس والقيود المفروضة على التنقل. وقد وضع
الشركاء خططاً بديلة، بما � ذلك توفير ما يصل إ� ثالثة أشهر من الحصص الغذائية،

لضمان استمرا�ية المساعدات اإلنسانية وتقليل التأثير على األشخاص الذين هم
بالفعل األكثر عرضة للمخاطر. ويقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

(أوتشا) برصد اآلثار على العمليات والبرامج اإلنسانية.

استجابة الواليات لفيروس كورونا المستجد

جرى إنشاء مجموعة عمل فيروس كورونا المستجد تجمع بين األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية والقطاعات لدعم استعداد الحكومة واستجابتها لفيروس

كورونا المستجد.

وضعت خطة للتأهب واالستجابة لفيروس كورونا المستجد � والية النيل األزرق للمدة من أب�يل إ� يونيو 2020. وتهدف الخطة إ� رفع مستوى المعرفة
والمهارات للعاملين الصحيين بشأن فيروس كورونا المستجد؛ ورفع وعي المجتمع حول الوقاية الذاتية؛ ورصد الوافدين إ� نقاط الدخول ومواقع عبور
الحدود لتحديد ووضع الحاالت المشتبه فيها � الحجر الصحي؛ وإنشاء مراكز للحجر الصحي � مواقع عبور الحدود وبمدينة الدما�ين. وتفعيل مراكز
عمليات الطوارئ � الدما�ين والمحليات. وتع�يز استنفار نظام المراقبة وتتبع االتصال؛ وإنشاء وتجهيز مراكز معالجة الحجر الصحي؛ والتأكد من اتخاذ

إجراءات السالمة أثناء جمع العينات ونقلها. وتبلغ التكلفة اإلجمالية للخطة حوا� 64.6 مليون جنيه سودا� (1.2 مليون دوالر).

و� والية جنوب دارفور اجتمعت اللجنة الفنية المعنية بفيروس كورونا المستجد وجرى بحث المناقشات حول االستعدادات والفجوات لالستجابة لفيروس
كورونا المستجد. وحددت وزارة الصحة بالوالية مرك�ين للحجر الصحي.. وقد منحت وزارة المالية االتحادية والية جنوب دارفور 36 ألف دوالر لشراء أجهزة

كشف حرا�ية ومعدات حماية.

ويجري حاليا تنظيم حمالت للتوعية � جميع أنحاء الوالية بأكملها بما � ذلك طباعة الملصقات، وأنظمة الصوت للبث، والرسائل الموجهة إ� اإلذاعة
والتلف�يون، والملصقات على الفتات اإلعالنات.

يواصل الشركاء � المجال اإلنسا� االستجابة لدعم الحكومة.

فرق الرصد واالستجابة الس�يعة والتحقيق � القضايا

يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة االتحادية بتد�يب القابالت المجتمعيات على بروتوكوالت الوقاية من العدوى ومكافحتها والتي جرت
مواءمتها مع فيروس كورونا المستجد. حيث يجري التخطيط للتد�يب على مستوى الوالية على مدى األسبوعين المقبلين.

إدارة الحاالت

عمل صندوق األمم المتحدة للسكان مع وزارة الصحة االتحادية ووزارة المالية � تحديد وتأييد بروتوكوالت إدارة الحاالت للحوامل والنساء اللوا� أنجَبن
حديًثا. إذ تلقى المد�بون تد�يباً مع أطباء التوليد وأمراض النساء � الخرطوم، بمساعدة فنية من وزارة الصحة االتحادية وصندوق األمم المتحدة للسكان.

االتصاالت عن المخاطر وإشراك المجتمع

يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان مع وزارة الصحة االتحادية على طباعة المواد وتو�يعها على مرافق الرعاية الصحية بما � ذلك طباعة 12,000
مادة من مواد االتصال التثقيفي المعلوما� من أجل االستجابة لفيروس كورونا المستجد لوزارة الصحة االتحادية. كما يعمل صندوق األمم المتحدة

للسكان مع وزارة الصحة االتحادية � تطوير مواد سمعية بص�ية تعالج مخاطر فيروس كورونا المستجد. وقد جرى نشر اثنتين بالفعل وهناك وثالث
أخ�يات � طور اإلعداد.
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تشارك المنظمات غير الحكومية والشركاء � التوعية المجتمعية و�يادة الوعي بشأن فيروس كورونا المستجد، التي تغطي 15 والية مع التركيز على
الواليات عالية المخاطر، علماً بأن هذه الحمالت ستبدأ األسبوع المقبل.

لم�يد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد، ترجى �يارة بوابة االستجابة ALNAP COVID-19 (شبكة التعلم اإليجا� للمساءلة واألداء � العمل
اإلنسا� – عن فيروس كورونا المستجد). حيث تحتوي البوابة على مجموعة واسعة من اإلرشادات واألدوات واألوراق والدروس المستفادة.

تنسيق 
آثار فيروس كورونا المستجد على االستجابة اإلنسانية في السودان

تتخذ حكومة السودان والمجتمع اإلنسا� تدابيراً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بما � ذلك االبتعاد الجسدي وتنفيذ ترتيبات عمل بديلة. وستؤثر
التدابير المتخذة لمنع االنتشار على البرمجة والعمليات اإلنسانية. فحتى مطلع أب�يل، كانت هناك سبع حاالت مؤكدة لفيروس كورونا المستجد �

السودان. ويتابع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) تفاصيل اآلثار المترتبة على هذه التدابير من أجل فهم أفضل لكيفية تأثيرها على
االستجابة اإلنسانية. و� ذات الوقت، جرى تشكيل ف�يق عمل لدراسة تأثير هذه التدابير على العمليات اإلنسانية لمنع االنتشار فضالً عن السينا�يوهات
المحتملة � حالة حدوث انتشار أوسع نطاقاً للمرض. وسيعمل ف�يق العمل، بدعم من الف�يق الُقطري للعمل اإلنسا�، مع الشركاء إلنشاء آليات تكفل

استمرار االستجابة اإلنسانية.

وتقوم جميع القطاعات بتحديث خطط الطوارئ وفحص المخزونات وسالسل التو�يد خاصتها. وقد شهدت جميع القطاعات قيوًدا � البعثات الميدانية
وأنشطة الرصد.

وتشمل المجاالت المحددة التي شهدت بالفعل تأثيراً أو التي من المحتمل أن تشهد تأثيراً مستقبلياً ما يلي:

إتاحة الوصول

منحت مفوضية العون اإلنسا�، وهي الهيئة الحكومية السودانية التي تشرف على العمل اإلنسا� � البالد، جميع الموظفين غير األساسيين إجازة حتى
29 مارس. كما أبلغت بعض المنظمات غير الحكومية عن وقوع تأخيرات � اإلجراءات اإلدا�ية، بما � ذلك الموافقة على االتفاقيات الفنية. علماً بأن هذه

االتفاقيات الفنية مطلوبة لتنفيذ المشا�يع اإلنسانية.

و� والية جنوب كردفان، أبلغت مفوضية العون اإلنسا� المجتمع اإلنسا� بأنها ستتوقف عن تسجيل المنظمات غير الحكومية، وتلغي جميع اجتماعات
مفوضية العون اإلنسا�، والتقييمات وال�يارات الميدانية. وقد جرى منح استثناءات لتو�يع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية الحرجة و� حالة الحاجة

إ� التدخل الس�يع � حالة الطوارئ.

التعليم

يجري استهداف أكثر من 700,000 طفل من األطفال األكثر عرضة للمخاطر � السودان لتلقي شكل من أشكال خدمات تعليم األطفال � عام 2020.
وقد جرى تعليق التعليم لجميع الطالب � السودان لمدة شهر واحد ابتداًء من 14 مارس، مما سيؤثر على تقديم هذه الخدمات. وباإلضافة إ� ذلك

ألغيت جميع ورش العمل المقررة للمعلمين وتأخر بناء الفصول الدراسية.

مآوي الطوارئ / المواد غير الغذائية

جرى اتخاذ االحتياطات الالزمة لفيروس كورونا المستجد من حيث تو�يع المواد غير الغذائية ولوازم المآوي باتباع اإلرشادات والمعايير الفنية لهذا القطاع.
ويقوم الشركاء بتنفيذ الرصد عن بعد � المناطق التي يكون فيها الرصد المادي محدوداً بسبب القيود المفروضة على الحركة.

األمن الغذا� ووسائل العيش

ابتداًء من أب�يل يخطط الشركاء � معظم المواقع لتنظيم التو�يع المسبق لألغذية وتو�يع حصصاً غذائية تكفي من 2 إ� 3 أشهر � وقت واحد. وسيحد
هذا من وتيرة تجمعات األشخاص واالنتشار المحتمل للعدوى.

الصحة

(٢ أبريل ٢٠٢٠)

https://covid19.alnap.org/
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تأثر النظام الصحي � السودان بسنوات من نقص االستثمار واألزمة االقتصادية. وال يقدم سوى ثلث المرافق الصحية مجموعة كاملة من الرعاية
األساسية. وتعا� المرافق الصحية من نقص � العاملين ونقص التجهيز لمواجهة حاالت التفشي الواسعة النطاق، وهناك نقص كبير � األدوية األساسية،

وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية العالمية لفيروس كورونا المستجد.

وعادة ما تقدم مرافق الصحة األولية � واليات السودان الدعم الغذا� ودعم صحة األمومة. إذا زادت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد تغلق
هذه المرافق ويلزم وضع ترتيبات بديلة للبرمجة.

التغذية

من أجل الحد من مخاطر التعرض المحتملة لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، سيكون هناك �يادة � المعروض من األغذية العالجية الجاهزة
لالستخدام. وسيؤدي ذلك إ� تقليل تكرار ال�يارات المطلوبة. ويجري وضع مبادئ توجيهية وإجراءات جديدة لتقديم التحصين والمكمالت الغذائية

والحفاظ على برامج تغذية الرضع واألطفال الصغار.

كما جرى تعليق أنشطة مجموعة دعم األمومة. وتباطأت باإلضافة إ� ذلك أنشطة تعبئة المجتمعات المحلية من أجل إدارة المجتمع لخدمات سوء
التغذية الحاد (مثل اكتشاف الحاالت النشطة، وتتبع حاالت التغيب عن تلقي الخدمات، وخدمات التواصل المجتمعي) � بعض الواليات وتعليقها �

واليات أخرى. ومن المحتمل أن تتأثر إمدادات التخ�ين المسبق لموسم األمطار إ� حد كبير بسبب قيود الحركة بين الواليات.

الحماية

تشير الخبرة المكتسبة من حاالت تفشي األمراض السابقة إ� أنه � حالة انتشار فيروس كورونا المستجد فقد يكون هناك تأثير كبير على حماية
األشخاص � المناطق التي توجد فيها االحتياجات اإلنسانية بالفعل. وقد تظهر مخاوف حماية جديدة نتيجة للوباء.

كما أن البعثات الميدانية التي يقوم بها موظفو الحماية محدودة وحدت المنظمات الش�يكة من وجود موظفيها � معسكرات النازحين وبالتا� فإن معظم
عمليات الرصد تجري عن بعد.

العنف القائم على النوع االجتماعي

جرى تعليق األنشطة التي تنطوي على جمع األشخاص بما � ذلك الدورات التد�يبية وورش العمل واالجتماعات وجلسات التوعية وأنشطة مراكز المرأة.
يا المؤتمنة المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي، والتوعية من خالل أما إدارة الحاالت الفردية، وإسداء النصح، واإلحاالت، وخدمات الزوا

الملصقات والرسائل اإلذاعية فهي جا�ية على قدم وساق. والمراكز النسائية مفتوحة لدعم الحاالت الفردية.

كما أن تجديد المراكز النسائية القائمة مستمر. ويجري تنفيذ هذه األنشطة � أعقاب التدابير الموضوعة للتباعد والنظافة.

حماية الطفل

وجرى � الوقت الراهن تعليق أنشطة حماية الطفل القائمة على المرافق � السودان، بما � ذلك المشورة الجماعية ورصد االحتجاز. كما خفضت أنشطة
حماية الطفل المجتمعية التي تقوم بها شبكات حماية الطفل مثل �يادة الوعي واإلحاالت والرصد.

ويجري تقييم التد�يبات الشخصية وورش العمل والتجمعات والمناسبات العامة على أساس كل حالة على حدة للتأجيل حتى مايو. ومتى ما أمكن ذلك
سيجري تقديم هذه األنشطة عن بُعد باستخدام المنصات عبر اإلنترنت.

استجابة الالجئين

تستمر عمليات الالجئين المنتظمة � جميع أنحاء البالد وإن كان ذلك بوتيرة تنفيذ منخفضة بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد التي
اتخذتها المنظمات. وقد جرى إنشاء نظام رصد للكشف المبكر والعالج واإلبالغ المبكر للسلطات ذات الصلة ألي الجئ قد يصاب بالعدوى بما � ذلك

اإلبالغ المنتظم "صفر" إذا لم تكن هناك حاالت إصابة. وحتى 28 مارس لم ترد تقا�ير تفيد بأي حاالت إصابة.

وقد وصلت االتصاالت التثقيفية بمخاطر فيروس كورونا المستجد إ� غالبية السكان الالجئين � المناطق الحض�ية والمعسكرات والمستوطنات. وقد
ترجمت الرسائل إ� عدة لغات يتحدث بها الالجئون. وقد ُشرَِع � اتخاذ تدابير أخرى للوقاية من فيروس كورونا المستجد لالجئين، وال سيما تو�يعات

الصابون اإلضا� الجا�ية حالياً � والية النيل األبيض.
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كما سيجري نقل الجئي جمهو�ية إف�يقيا الوسطى من أم دافوق إ� موقع جديد � المشاقا بوالية جنوب دارفور قبل بدء موسم األمطار وفقاً لوضع
التخطيط الحا�. وال تزال األعمال التحضي�ية للموقع جا�ية.

South Sudanese refugee children wash their hands
(at a new hand-washing facility in Darfur (UNHCR

االستجابة للطوارئ 
مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين تتأهب

الستجابة فيروس كورونا المستجد

تعمل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مع شركائها � السودان على منع
انتشار فيروس كورونا المستجد واالستعداد لالستجابة الحتمال تفشي المرض بين

الالجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم.

حيث يعيش العديد من الالجئين � معسكرات مكتظة بالسكان تعا� من عدم كفاية
البنية التحتية الصحية ومرافق المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية. ويشكل
الموقع البعيد لبعض المناطق والمعسكرات المضيفة لالجئين تحديات � مجاالت

اإلمدادات واالتصاالت. ولم يجرِ تأكيد لوجود إصابة بفيروس كورونا المستجد ألي الجئ
أو نازح � السودان حتى األول من أب�يل.

وتمارس المكاتب � المواقع الميدانية المباعدة عن ط�يق جعل بعض الموظفين
يعملون من المنزل لتقليل عدد الموظفين � المكتب � وقت معين. ومع ذلك

تمضي ال�يارات الميدانية قدماً لضمان استمرار الخدمات األساسية وتس�يع أعمال
التأهب لفيروس كورونا المستجد. وتشمل األنشطة ذات األولوية أنشطة الصحة والمياه

والمرافق الصحية والنظافة الصحية؛ وتو�يع الصابون والتخطيط لكيفية الحد من االكتظاظ؛ والتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي بشأن التخ�ين المسبق
لألغذية وتو�يعها؛ وتعبئة المجتمع والتوعية الصحية؛ ورصد الحماية؛ وأنشطة التسجيل.

التنسيق على الصعيد الُقطري

وينسق المنتدى التشاوري لالجئين - الذي ترأسه معتمدية الالجئين الحكومية ومفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين - استجابة فيروس كورونا
المستجد اإلنسانية لالجئين على المستوى القومي بينما تقوم مجموعات عمل الالجئين، بقيادة معتمدية الالجئين الحكومية ومفوضية األمم المتحدة

لشئون الالجئين، بتنسيق االستجابة على مستوى الوالية.

وقد شرعت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخ�ين � وضع خطة طوارئ ألسوأ السينا�يوهات
لتفشي فيروس كورونا المستجد � أحد معسكرات ومستوطنات الالجئين المكتظة بالسكان.

المراقبة

جرى إنشاء نظام مراقبة فيروس كورونا المستجد � جميع معسكرات الالجئين. وعملت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مع وزارة الصحة لضمان
تد�يب جميع الشركاء الصحيين والعاملين � مجال التوعية والمتطوعين المجتمعيين وموظفي مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين على كيفية تحديد

حاالت فيروس كورونا المستجد المحتملة حتى يتمكنوا من إسداء النصح بشأن الحجر الصحي الذا� وإبالغ السلطة الصحية.

الوقاية من العدوى ومكافحتها

تدعم مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين وشركاؤها النظافة الشخصية من خالل محطات غسل اليدين وخزانات المياه وتو�يع الصابون. و� األسابيع
األخيرة تلقى أكثر من 260,000 شخص صابون قدمته مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مع تركيز خاص على النساء والفتيات.

إدارة الحاالت

(٣ أبريل ٢٠٢٠)



SUDAN
تقرير عن الوضع

أخر التحديثات: ٢ أبريل ٢٠٢٠

الصفحة 6 من 11

https://reports.unocha.org/ar/country/sudan/
تم التنزيل: ٧ أبريل ٢٠٢٠

قامت مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين، بالتنسيق مع الشركاء، بنشر بروتوكوالت العالج، كما قامت بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة
العالمية بتد�يب العاملين الصحيين على هذه البروتوكوالت. كما جرى بالتعاون مع الشركاء تحديد مراكز الحجر الصحي المحتملة � بعض المواقع.

ويمضي فحص الوافدين الجدد إ� شرق السودان بحثاً عن أعراض فيروس كورونا المستجد. إذ يقيم الوافدون الجدد ويخضعون للمراقبة لمدة أسبوعين
� مرفق للحجر الصحي تقدم فيه مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين المواد الغذائية وغير الغذائية مثل الناموسيات. و� حالة وجود أي أعراض

ذات صلة، يجري عزلهم وتنبيه السلطات الصحية.

االتصاالت التثقيفية بالمخاطر وإشراك المجتمع

وبالتعاون مع وزارة الصحة واألمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية تتعهد مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين رفع مستوى الوعي
حول مخاطر فيروس كورونا المستجد والوقاية بين الالجئين � المعسكرات والمستوطنات والمناطق الحض�ية. وحتى اآلن تمكنت مفوضية األمم المتحدة

لشئون الالجئين من الوصول إ� غالبية الالجئين الذين يقدر عددهم بنحو مليون الجئ. حيث تنشر الرسائل من خالل استخدام مكبرات الصوت
والملصقات - التي تُرجمت إ� عدد من لغات الالجئين - والرسائل اإلذاعية لمنظمة الصحة العالمية. يساعد قادة المجتمع والشباب � نشر المعلومات

حول فيروس كورونا المستجد من خالل المنشورات / الملصقات وما إ� ذلك.

نقاط الدخول

وقد جرى رسمياً إغالق الحدود مع جمهو�ية جنوب السودان وإ�يت�يا وإثيوبيا وجمهو�ية إف�يقيا الوسطى وليبيا وتشاد ومصر. ويستمر وصول عدد صغير
من طالبي اللجوء نظراً لطبيعة الحدود الب�ية التي يسهل اختراقها. وتواصل مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين مراقبة الوافدين الجدد � أرجاء البالد

وتجري مقابالت معهم لفهم تأثير عمليات إغالق الحدود.

ويُطلب من الوافدين الجدد إ� مراكز استقبال الحدود � شرق السودان البقاء فيها لمدة 14 يوماً قبل نقلهم إ� معسكر الشجراب للتسجيل. ويوفر لهم
الغذاء والماء � منطقة االستقبال الحدودية خالل هذه المدة من الحجر الصحي. طالع التحديث العاجل الكامل لمفوضية األمم المتحدة لالجئين

خاصية 
السودان: نشر الحقائق وليس الخوف في المعركة

ضد فيروس كورونا المستجد

مع انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، تطالب وزارة الصحة االتحادية
واألمم المتحدة � السودان وشركاؤهم اآلخ�ين الشعب السودا� بتبادل الحقائق

والنصائح الصحية المؤكدة والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية للمساعدة �
مكافحة فيروس كورونا المستجد.

يمكن أن يكون للمعلومات الخاطئة والشائعات والخرافات تأثيراً مميتاً مثل تأثير
فيروس كورونا المستجد. يمكن إنقاذ األرواح أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عن

ط�يق مشاركة المعلومات الدقيقة ووقف انتشار المعلومات الخاطئة.

ندعو جميع السودانيين لنشر الحقائق وليس الخوف � ح�بهم ضد فيروس كورونا
المستجد. إن مكافحة المعلومات الم�يفة أو المضللة حول الفيروس هي مسؤولية

فردية وجماعية.

على الرغم من المشاركة الكبيرة للحقائق والنصائح الصحية التي جرى التحقق منها
وتدابير الحماية الفعالة من مصادر موثوقة، يحدث تبادل للمعلومات المضللة على نطاق واسع من قبل الشعب، وال سيما على وسائل التواصل

االجتماعي ومنصات الرسائل. وباإلضافة إ� ذلك، ظهرت معلومات صحية غير صحيحة تدعي أنها من وكاالت األمم المتحدة على اإلنترنت.

يمكن أن تؤدي المعلومات الكاذبة حول الفيروس والخرافات المضللة حول العالج والنصائح الصحية غير الصحيحة إ� عواقب وخيمة.

للمساعدة � وقف انتشار المعلومات المضللة نوصي باتخاذ الخطوات األ�بع التالية:

(٢ أبريل ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-flash-update-issue-no-4-29-february-2020
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1. استخدم المصادر الرسمية الموثوقة فقط مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

2. تحقق من الحقائق على المواقع الرسمية أو منصات وسائل التواصل االجتماعي قبل التصرف أو تصديق النصيحة أو مشاركة المعلومات عبر
اإلنترنت.

3. ال تنشر المعلومات الخاطئة، حتى وإن بدت دقيقة.

4. ساعد السلطات � الحصول على نصيحة حقيقية وتبادل المواد الرسمية.

لدعم الجهود القومية للسيطرة على انتشار الفيروس، ستواصل األمم المتحدة � السودان نشر المعلومات الهامة إ� الشعب السودا� مع االلتزام
بمبادئ التباعد الجسدي وتجنب التجمعات الكبيرة. باإلضافة إ� ذلك، ستقوم األمم المتحدة بمشاركة المبادئ التوجيهية والتوصيات مع السلطات الصحية

بانتظام على المستوى االتحادي ومستوى الواليات.

للوصول ولنشر المعلومات الموثوقة عن فيروس كورونا المستجد، يرجى الرجوع إ� المواقع التالية:

https://www.fmoh.gov.sd :وزارة الصحة االتحادية

https://www.who.int/ar :منظمة الصحة العالمية

https://www.unicef.org/sudan/ar  :يونيسيف السودان

 منصات التواصل االجتماعي على فيسبوك:

/https://www.facebook.com/UnitedNationsSudan •

/https://www.facebook.com/whosudan •

/https://www.facebook.com/UNICEFSudan •

/https://www.facebook.com/UNFPASUDAN2020 •

/https://www.facebook.com/IOMSudan2015 •

q=undp٪20sudan؟/https://www.facebook.com/search/top •

 خدمة الواتساب:

 للحصول على خدمة واتساب المدعومة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنما� والتي توفر معلومات ونصائح حول
فيروس كورونا، ما عليك سوى إرسال "مرحبا" أو "hi" إ� 0041225017023 على واتساب، أو قم ب�يارة: wa.me/41225017023?text=مرحبا

Food price increases - FEWS NET

تحليل 
أسعار المواد الغذائية تواصل االرتفاع؛ فهي ترتفع
محلقة حول الضعف من مستويات فبراير 2019 وفقًا

لشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة

تواصل أسعار المواد الغذائية األساسية االرتفاع � مختلف أنحاء السودان، حيث
سجلت أسعار فبراير 2020 ما يصل إ� ضعف مستويات فبراير 2019، وفًقا ألحدث
نشرة أسعار السودان الصادرة من شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. ويشكل استمرار

ارتفاع أسعار المواد الغذائية مصدر قلق كبير لـعدد 5.8 مليون شخص يعانون من

(٣ أبريل ٢٠٢٠)

https://www.fmoh.gov.sd/
https://www.who.int/ar
https://www.unicef.org/sudan/ar
https://www.facebook.com/UnitedNationsSudan/
https://www.facebook.com/whosudan/
https://www.facebook.com/UNICEFSudan/
https://www.facebook.com/UNFPASUDAN2020/
https://www.facebook.com/IOMSudan2015/
https://www.facebook.com/search/top/%D8%9Fq=undp%D9%AA20sudan
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عدم استتباب األمن الغذا� والمعيشي � جميع أنحاء البالد. وكانت أسعار التجزئة االسمية للذرة الرفيعة (الفت�يته) � معظم األسواق الخاضعة للمراقبة
� فبراير حوا� ضعف مستويات فبراير 2019، وًفقا لشبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. وسجلت القضارف أعلى �يادة على أساس سنوي للذرة الرفيعة

بأكثر من ٪150.

� حين اختلفت ال�يادات � أسعار الدخن بين المناطق، فقد سجلت أعلى �يادة � دارفور الكبرى، حيث سجلت والية غرب دارفور أعلى �يادة سنوية
تقارب 200 � المائة، تليها الفاشر (150 � المائة) وأم درمان (100 � المائة)، والقضارف (95 � المائة) ونياال (71 � المائة). وكانت ال�يادة � أسعار

حبوب القمح أقل نسبياً، حيث سجلت أعلى �يادة � الفاشر (63 � المائة) وأم درمان (54 � المائة) واألبيض (38 � المائة).

و� غضون ذلك تفاقم نقص الخبز بشكل كبير � األيام األخيرة، وزاد عدد األشخاص الذين يصطفون أمام المخابز � الخرطوم وفقاً لتقا�ير وسائل اإلعالم
المحلية. وقال صاحب مجموعة مخابز لوسائل إعالم محلية إن أزمة الخبز كانت بسبب نقص الدقيق عالوة على الظروف الناجمة عن جائحة فيروس
كورونا المستجد والتكلفة المتزايدة إلنتاج الخبز. ويقول تق�ير إعالمي آخر إن 80 � المائة من المخابز يمكن أن تضرب � 4 أب�يل بسبب النقص �

الدقيق وانقطاع التيار الكه�با� وغاز الطهي.

والذرة الرفيعة والدخن والقمح هي أهم السلع الغذائية � شمال السودان. الذرة الرفيعة هي الغذاء الرئيسي لغالبية األسر الفقيرة � مناطق وسط وشرق
السودان، � حين أن الدخن هو الغذاء الرئيسي لغالبية األسر � دارفور وبعض مناطق كردفان الكبرى. وغالباً ما يستخدم القمح بديالً � جميع أنحاء

شمال السودان وهو غذاء أساسي للواليات الشمالية. وقالت شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة � آخر تحديث للرسائل الرئيسية أن صعوبات االقتصاد
الكلي المستمرة وانخفاض قيمة الجنيه السودا� استمرت � التسبب � ارتفاع أسعار المواد الغذائية األساسية. حيث ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة

والدخن بشكل غير نمطي بنسبة 10 إ� 20 � المائة � معظم األسواق بين فبراير ومارس 2020، ووصلت إ� مستويات أعلى بنسبة 120-75 �
المائة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي و250-350 � المائة فوق متوسط الخمس سنوات.

وقال الجهاز المركزي لإلحصاء � آخر تحديث له إن معدل التضخم السنوي � السودان ارتفع إ� 71.3 � المائة � فبراير 2020.

وتراقب شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة التوجهات � أسعار المواد الغذائية األساسية � البلدان المعرضة لعدم استتباب األمن الغذا�. وتقدم نشرة
أسعار السودان مجموعة من الرسوم البيانية التي تعرض األسعار الشه�ية � السنة التسويقية الحالية � مراكز حض�ية مختارة وتسمح للمستخدمين

بمقارنة التوجهات الحالية مع متوسط أسعار الخمس سنوات ومؤشر التوجهات الموسمية واألسعار � العام السابق.

االستجابة للطوارئ 
كير إنترناشيونال سويسرا تتولى بعثة ميدانية إلى

محلية شرق جبل مرة بوالية جنوب دارفور

قامت المنظمة الدولية كير إنترناشيونال سويسرا ببعثة � المدة من 9 إ� 15 مارس
إ� مجموعة قرى جبرا وكيدقنير وفينا � محلية شرق جبل مرة، بوالية جنوب دارفور

لتقييم المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، وعمليات الصحة والتغذية. وكانت
كير إنترناشيونال سويسرا قد وقعت اتفاقية فنية مع وزارة الصحة بالوالية � فبراير

لتشغيل العيادات الصحية � جبرا وكيدقنير وفينا.

ووجد الف�يق أنه كانت هناك 22 مضخة يدوية وساحتا مياه صغيرة ال تعمالن �
مجموعة قرى فينا. وستقوم كير إنترناشيونال سويسرا بترقية إحداهما وتمكنت من

إعادة تأهيل 8 مضخات يدوية تخدم 4,000 شخص؛ باإلضافة إ� ثالثة صناديق يدوية
من مجموعات أدوات المضخات، و12 بدلة عمل، و12 زوجاً من األحذية الواقية؛ و6

مجارف؛ و5 أكياس إلصالح المضخات اليدوية؛ وجرى تو�يع قطع غيار مختلفة
للمضخات اليدوية إلعادة تأهيل المضخات اليدوية � قرى مجموعة فينا. كما وزع

الف�يق أيضاً 5,000 ش�يط من أقراص الكلور لمعالجة المياه، وقدم تد�يباً أثناء العمل
على كيفية استخدام أقراص الكلور.

(٣ أبريل ٢٠٢٠)

https://fews.net/east-africa/sudan/key-message-update/march-2020
http://cbs.gov.sd/resources/uploads/files/.....%20......%20....%20......2020%20.pdf
https://fews.net/east-africa/sudan
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يام؛ كما وأجرى الف�يق تد�يباً أثناء العمل على إعداد التقا�ير إ� العاملين الصحيين � عيادات جبرا وكيدقنير وفينا؛ ونفذ عيادات متنقلة � فينا لمدة 5 أ
نفذت جلسات تع�يز الصحة على فيروس كورونا المستجد، وطرق االنتقال والحماية الذاتية ألكثر من 600 شخص. وقدم تد�يب أثناء العمل لموظفي

التغذية المتطوعين الحاليين � جبرا وكيدقنير وفينا؛ ووزعت إمدادات التغذية وأثاث على مراكز اإلطعام التغذوية � جبرا وكيدقنير وفيينا.

وقد شهدت أسعار السوق �يادة ملحوظة � أسعار المواد الغذائية والسلع األخرى. وال تعمل معظم مرافق المياه � منطقة فينا مما يجبر النساء على
جلب المياه من مصادر المياه غير المحمية. كما ال توجد مرافق صحية وتغذوية � المناطق، مما يؤدي إ� اضطرار المجتمع للمشي أكثر من 8 ساعات

وعلى الحمير إ� فينا وكيدقنير للحصول على الخدمات. وقد أثيرت مسألة أن العمال المتطوعين � مجال الصحة والتغذية لم يتلقوا حوافزهم منذ
ير. وكذلك لدى المراكز الصحية � جبرا وكيدقنير مساحة غير كافية لإلطعام التغذوي. وبالنسبة لخدمات الصحة اإلنجابية، يجري توفير الرعاية السابقة فبرا
للوالدة فقط. كما ال توجد والدات � العيادة وال تتوفر أدوية تنظيم األسرة. وتحتوي الصيدلية على أدوية لألطفال دون سن الخامسة فقط، وهناك نقص �

اللقاحات � عيادة جبرا.

صور 
خريطة السودان المحدثة متوفرة اآلن لمحليات السودان ال 189 كافة

تعاون ف�يق نظام المعلومات الجغرافية � الجهاز المركزي لإلحصاء، والمركز القومي للمعلومات، ووزارة الحكم االتحادي، وهيئة المساحة السودانية
(الهيئة الحكومية المخولة بإجازة الحدود الجغرافية)، بالتعاون بين اليونيسيف ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) لتحديث الحدود
اإلدا�ية لخ�يطة السودان. وتعكس الخ�يطة الجديدة الحدود المتفق عليها لجميع الواليات البالغ عددها 18 والية و189 محلية � البالد. كما جرى تحميل

(٥ مارس ٢٠٢٠)

http://sgdc.geoportal.gov.sd/
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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

ً حدود الواليات والمحليات النهائية على موقع مركز بيانات الجغرافيا المكانية التابع لحكومة السودان. وتشكل هذه البيانات التشغيلية المشتركة عنصرا
حاسماً للتخطيط المشترك وصنع القرار بين الشركاء � المجال اإلنسا� والشركاء � التنمية والحكومة.

يرجى النقر هنا لتن�يل الخ�يطة

تفاعلي 
السودان: أداة من يفعل ماذا وأين التفاعلية

جرى تصميم " أداة من يفعل ماذا وأين" إلظهار أين تعمل المنظمات اإلنسانية وما الذي تفعله من أجل تحديد الفجوات والتخطيط لالستجابة اإلنسانية
� المستقبل. وتتضمن مجموعة البيانات التفاعلية هذه قائمة بالمنظمات اإلنسانية حسب الوالية والقطاع المسجلة حالياً � السودان.

OCHAsudan@un.org هل لديك تحديثات؟ اتصل بـ

شاهد هذه األداة التفاعلية على :

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

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

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

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/
http://sgdc.geoportal.gov.sd/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_map_05Mar20_A3_V1.pdf
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
https://data.humdata.org/dataset/sudan-operational-presence
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