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أبرز األحداث 
أوردت التقا�ير 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بما

� ذلك خمس حاالت عدوى محلية � السودان

من المرجح أن تتأثر سلسلة اإلمدادات الطبية بتدابير الوقاية من
فيروس كورونا المستجد

المنظمات المحلية تقدم المساعدات عبر مجموعة متنوعة من
المبادرات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد � السودان

يبحث صندوق األمم المتحدة للسكان � التأثير االستثنا� لفيروس
كورونا المستجد على النساء

تلقى 7.6 مليون شخص � السودان المساعدات اإلنسانية � عام
2019

(٩ 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$194.6M

نسبة التمويل

S14%

لألتصال بنا
باوال ايمرسون
رئيس المكتب

 emersonp@un.org

ماري كيلر
رئيس قسم الرصد وإعداد التقا�ير

 kellerm@un.org

خاصية 
أوردت التقارير 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السودان بما في ذلك

خمس حاالت عدوى محلية

أكدت وزارة الصحة االتحادية 14 حالة من فيروس كورونا المستجد � السودان حتى اآلن. علماً بأن تسع حاالت من بين 12 حالة هي ألشخاص قدموا
من الخارج؛ وتوجد أ�بع حاالت للعدوى المحلية - أي األشخاص الذين خالطوا حاالت مؤكدة - � حين أن إحدى الحاالت الجديدة ليس لها تا�يخ سفر

معروف أو اتصال مع شخص مصاب، غير أن التحقيقات جا�ية.

تحث وزارة الصحة االتحادية جميع األشخاص � السودان على اتخاذ تدابير وقائية للمساعدة على منع انتشار فيروس كورون المستجد عن ط�يق غسل
اليدين بانتظام لمدة 20 ثانية على األقل، والتباعد االجتماعي (البقاء � المنزل)، واحترام ساعات حظر التجول من الساعة السادسة مساًء حتى السعة

السادسة صباحاً.

ُ

(٩ أبريل ٢٠٢٠)
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وقد قام شركاء األمم المتحدة بتحديث خطة التأهب واالستجابة الُقط�ية لفيروس
كورونا المستجد لدعم حكومة السودان. وتركز الخطة، التي يتطلب تنفيذها 47 مليون
دوالر أم�يكي، على تدابير الصحة العامة وتغطي مدة ثالثة أشهر. وسيجري تحديث

الخطة على أساس شهري أو إذا تغير الوضع.

كما يجري التحضير لفيروس كورون المستجد وتخطيط االستجابة على مستوى
الواليات. وقد أنشأت غالبية الواليات فرق عمل مخصصة ووضعت خطط خاصة

للوالية. وحمالت التوعية جا�ية، بما � ذلك � معسكرات النازحين � واليتي شمال
دارفور وجنوب دارفور.

والية وسط دارفور

أنشأت حكومة والية وسط دارفور لجنة عليا لتفشي المرض بقيادة و�ير
الصحة الوال� ومنظمة الصحة العالمية.

جرى إنشاء ثالث وحدات حجر صحي، بما � ذلك مركز حجر صحي �
زالنجي. وقد قدمت اليوناميد الدعم بمعدات الحماية الشخصية، بما � ذلك

النظارات الواقية والقبعات وكمامات الوجه واألقنعة والمآزر والمالبس.

ويجري تع�يز أنشطة المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

سيجري تخفيض تتابع تو�يع المواد الغذائية مع توفير حصص غذائية لمدة 2-3 أشهر.

تتواصل حمالت ورسائل التوعية حول الوقاية من الفيروس � أنحاء المحليات المختلفة؛ بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وقد قامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة الوالئية بتوفير تد�يب لبناء القدرات للعاملين �

مجال الرعاية الصحية على فيروس كورونا المستجد.

والية شمال دارفور

تقوم والية شمال دارفور بتشكيل لجنة مخصصة برئاسة األمين العام لحكومة الوالية، وتشمل الوزارات التنفيذية ووكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.

بائية وسيار� إسعاف � وضع االستعداد. كما قدمت منظمة الصحة العالمية دعمت اليوناميد وحدة الحجر الصحي � الفاشر بمولدات كه�
الحوافز والمعدات واللوازم الطبية.

بدأت حمالت التوعية � معسكرات النازحين والمجتمعات األخرى. وستغلق جميع األسواق � الفاشر و� معسكرات النازحين الساعة 16:00.

وجرى تقييم الحتياجات المياه والمرافق الصحية والنظافة � مركز حجر صحي زمزم والمستشفيات � الفاشر وغيرها من المرافق الصحية؛
ويجري إعداد التق�ير.

والية جنوب دارفور

جرى إغالق المعبر الحدودي الدو�.

جرى إنشاء لجنة فنية � والية جنوب دارفور لفيروس كورونا. ويترأس اللجنة المدير العام لوزارة الصحة وممثلون عن إدارة المياه والمرافق
الصحية الحكومية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الدولية. كما وضعت سلطات والية جنوب دارفور خطة

تأهب واستجابة.

حددت مستشفيات نياال والتركي وديقارِس مراكزاً للحجر الصحي. وتحتوي هذه المرافق على ما مجموعه 58 س�يراً ووحدتين للعناية
المركزة.

تقوم منظمة الصحة العالمية بتد�يب ف�يق لالستجابة الس�يعة سيغطي جميع مناطق والية جنوب دارفور.

https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-corona-virus-covid-19-country-preparedness-and-response-plan-cprp-april-2020
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يجري التواصل التثقيفي بالمخاطر مع المجتمع بالتعاون مع وزارة الصحة الوالئية ومنظمة الصحة العالمية. وإ� جانب الرسائل اإلذاعية،
قامت اليونيسيف بطباعة 10,000 مادة من المعلومات والمواد التعليمية ومواد التواصل التثقيفي ليجري تو�يعها � محليات والية جنوب

دارفور.

كما تستمر األنشطة التالية � معسكرات ومواقع النازحين: وهي حمالت التوعية، وتعبئة المجتمع حول التباعد االجتماعي والوقاية وتو�يع
الصابون والمطهرات ومعدات الوقاية الشخصية للمرافق الصحية. كما جرى تخ�ين مسبق لبعض األدوية.

يجري تخفيض تتابع تو�يع المواد الغذائية مع حصة أكبر مقدمة � كل تو�يع.

والية غرب دارفور

جرى إنشاء لجنة عليا لتفشي األمراض برئاسة الوا� وهي تتألف من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الوالئية والوزارات التنفيذية. وقد
أنشأت وزارة الصحة الوالئية فرقة عمل لفيروس كورونا المستجد، بما � ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية

الدولية ووزارة الصحة الوالئية. وتعقد فرقة العمل اجتماعات يومياً. كما جرى تحديد خطة االستجابة لفيروس كورونا المستجد بواسطة وزارة
الصحة الوالئية.

إنشاء مركز حجر صحي واحد خارج مدينة الجنينة.

وتتواصل رسائل التوعية حول الوقاية � جميع أنحاء الوالية عبر وسائل اإلعالم المختلفة - وقد دعمت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية
جميع الجهود.

والية النيل األزرق

أنشئت لجنة صحية طارئة برئاسة وزارة الصحة الوالئية. وتضم اللجنة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والوزارات التنفيذية ذات الصلة.
وقد جرت صياغة خطة االستعداد.

ال يوجد حالياً أي مركز حجر صحي قائم بالوالية.

قامت وزارة الصحة الوالئية بنشر فرق توعية � أنحاء المحليات وتقوم بتد�يب الموظفين على الحجر الصحي والتشخيص.

والية جنوب كردفان

تشكيل لجنة برئاسة الوا� لتوفير القيادة وتعبئة الموارد. يشترك � رئاسة هذه اللجنة الفنية مدير الصحة بالوالية ومنظمة الصحة العالمية
وتضم وكاالت األمم المتحدة وممثلي المنظمات غير الحكومية الوطنية/ والمنظمات غير الحكومية الدولية لضمان تنفيذ التدابير الوقائية. كما

جرى وضع خطة التأهب واالستجابة.

ويجري حالياً تحسين خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة العامة.

وستقوم القوة األمنية المؤقتة ألبيي بإنشاء منطقة حجر صحي داخل مبانيها. وستكون عيادة القوة األمنية المؤقتة جزءاً من منظومة الرصد
لوزارة الصحة الوالئية . كما جرى توفير معدات الوقاية الشخصية ألفراد القوة األمنية المؤقتة.

توفير خدمة اإلسعاف لنقاط دخول الالجئين.

توقف تسجيل المنظمات غير الحكومية؛ وألغيت جميع االجتماعات والتقييمات من قبل مفوضية العون اإلنسا� الحكومية.

تحليل 
من المحتمل أن تتأثر سلسلة اإلمدادات الطبية بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد

من ضمن إجراءات منع انتشار ومراقبة فيروس كورونا المستجد ستبقى السفن التي تمر عبر قناة السويس إ� بورتسودان - ميناء السودان الرئيسي
الستيراد السلع االستراتيجية - � الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. وينطبق هذا أيضاً على الشحنات من الصين ومصر واليابان وإيران وكو�يا الجنوبية

وأوروبا. لذا فهناك مخاوف من أن هذا سيؤخر أي شحنات، بما � ذلك شحنات األدوية الحيوية واللوازم الطبية.

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)
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كما أن إجراءات التخليص الجمركي لألدوية والمستلزمات الطبية، بما � ذلك تلك المتعلقة باستجابة فيروس كورونا المستجد، عادةً ما تستغرق بين 4-3
أسابيع � حالة عدم حدوث أي انقطاع. وتواجه الوكاالت اإلنسانية حالياً تحديات فيما يتعلق بتخليص اإلمدادات الطبية بسبب ترتيبات العمل من المنزل

وبسبب أن بعض الهيئات الحكومية تعمل بعدد محدود من الموظفين (30 � المائة)، مما يؤثر على العملية برمتها.

ونظراً ألن اإلجراءات العادية الحالية تستغرق وقتاً وتؤثر على القدرة على االستجابة لفيروس كورونا المستجد، فإن األمم المتحدة وشركائها تدعو لإلفراج
الس�يع عن جميع الشحنات واإلمدادات الستجابة فيروس كورونا المستجد على أساس استثنا�.

وحتى من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت واردات السودان من األدوية واللوازم الطبية متأثرة باألزمة االقتصادية بالفعل. حيث كانت واردات
األدوية � السودان � عام 2019 أقل بنسبة 20 � المائة مقارنة بعام 2017 وفقاً آلخر تحديث من بنك السودان المركزي. وينتج عن ذلك انخفاض
توفر األدوية � كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة وذلك وفقاً لوزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة العالمية. ولمعرفة

الم�يد عن واردات األدوية راجع هذا التق�ير السابق من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية � السودان.

ونظراً إ� البنية التحتية الصحية المحدودة وحقيقة أن معظم األدوية والمستلزمات الطبية التي يجري استهالكها � أف�يقيا تأ� عن ط�يق االستيراد، فقد
دعا وزراء المالية اإلف�يقيون � وقت سابق من هذا الشهر المجتمع الدو� إ� دعم تحديث البنية التحتية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمرافق القائمة.
ولم�يد من المعلومات حول كيفية تأثر االقتصادات األف�يقية بفيروس كورونا المستجد والتحديات ذات الصلة، يرجى االطالع على هذا الرابط المقدم من

اللجنة االقتصادية ألف�يقيا التابعة لألمم المتحدة.

و� الوقت نفسه، تبرع البنك اإلسالمي للتنمية � جدة، المملكة الع�بية السعودية، بمبلغ 50 مليون دوالر أم�يكي لوزارة الصحة االتحادية من أجل
استجابة فيروس كورونا المستجد � البالد. وباإلضافة إ� ذلك، و� جزء من استجابتها العالمية للمساعدات اإلنسانية والصحية لمكافحة وباء فيروس

كورونا المستجد أعلنت الواليات المتحدة � 27 مارس عن تبرع بقيمة 8 ماليين دوالر للسودان. وستوفر هذه المساعدات � المقام األول الدعم
واإلمدادات ذات الصلة بالصحة لدعم أنشطة المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

A portable hand washing station in Sudan

خاصية 
استجابة القطاع الخاص والمنظمات المحلية لمكافحة فيروس

كورونا المستجد في السودان

لدى القطاع الخاص والمنظمات والمجموعات المحلية � السودان عدة مبادرات لمكافحة انتشار
فيروس كورونا المستجد � البالد. وقد تعهد اتحاد رجال األعمال وشركات االتصاالت واالتحاد

المصر� بتقديم 200 مليون جنيه سودا� (حوا� 2 مليون دوالر) دفعة أو� لدعم الخطة
الصحية للحكومة لمعالجة فيروس كورونا المستجد.

مبادرات القطاع الخاص

عملت شركة حج�ار مع سيدات الشاي (بائعات الشاي) � الخرطوم وبحري وأمدرمان
لتزويدهن بأدوات التعقيم ومواد التوعية.

وقامت شركة التل وشركات الصابون األخرى بتو�يع الصابون.

وقدمت شركة سودا� لالتصاالت 3,000 سترة طبية واقية للطاقم الطبي �
المستشفيات.

وتبرعت شركة سكر كنانة ب 65,000 لتر من كحول اإليثانول؛ كما تبرعت شركة تِلِل
بالجلس�ين؛ وتحت إشراف لجنة الصيادلة المرك�ية قدمت كل من شركة التقطير الحديثة

والتقطير األف�يقي اإلمدادات الالزمة إلنتاج المطهرات التي ستوزع � المرافق الصحية.
كما سيوفر اتحاد العمال مواد التعبئة للمطهرات.

وأطلق االتحاد العام لعمال السودان مبادرة خاصة لجمع األموال لدعم الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation%20Report%20-%20Sudan%20-%2019%20Mar%202020.pdf
https://www.uneca.org/stories/african-finance-ministers-call-coordinated-covid-19-response-mitigate-adverse-impact?utm_source=PDF&utm_medium=PDFART&utm_content=108190690&utm_campaign=108399087
https://www.uneca.org/vc-covid19-impact-africa
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وبدأت شركة مروج (التي تعمل � تعبئة وتو�يع السلع االستهالكية) - بالتعاون مع وزارة الصحة االتحادية حملة تعقيم � مواقع مختلفة
ووزعت مطهرات األيدي والصابون.

االبتكار

كما تعمل الشركات الخاصة أيضاً على االبتكار.

حيث أنشأت مجموعات الباحثين السودانيين لوحة معلومات فيروس كورونا المستجد لتعمل بوصفها مصدراً مرك�ياً للمعلومات لتنسيق
أنشطة وأدوار المبادرات االجتماعية والتطوعية وفرق العمل الميدانية العاملة ضد وباء فيروس كورونا المستجد � السودان. ويجري تحديث

لوحة التحكم كلما استجد حدث. وهذا هو الرابط للوحة المعلومات.

ً والهدهد هي منظمة اجتماعية تهدف إ� خلق فرص عمل للسجينات. ولقد قدموا اإلمدادات الطبية للعديد من المستشفيات ويعملون حاليا
مع الوكالة األلمانية للتعاون الدو�) المنظمة األلمانية غير الحكومية) لتصنيع كمامات طبية لالستخدام العام.

� والية القضارف تقوم منظمات المجتمع المد� ومبادرات الشباب بحمالت الدعوة � الوالية. فهم يعدون معسكرات الحجر الصحي
ويقدمون دورات تد�يبية للعاملين الطبيين � المستشفيات والمراكز الصحية. كما أنهم يستعدون إلطالق خدمة مركز االتصال للوباء.

وقامت مجموعة مهندسي جامعة السودان بإنشاء محطات متنقلة لغسل اليدين جرى تو�يعها � مناطق عالية الخطورة.

خاصية 
يبحث صندوق األمم المتحدة للسكان في التأثير االستثنائي لفيروس كورونا المستجد على

النساء

من المقرر أن تؤدي جائحة فيروس كورونا المستجد إ� تفاقم عدم مساواة النوع االجتماعي القائمة من قبل وذلك وفقاً لما أورده لصندوق األمم
المتحدة للسكان � السودان. ويتطلب التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد على النساء استجابة متخصصة تعترف بحقوقهن واحتياجاتهن الطبية

واالجتماعية وتعالجها وتعزز قيادتهن � االستجابة.

وقالت ماسيمو ديانا، ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان � السودان، "ستواجه النساء وطأة أزمة فيروس كورونا المستجد بطرق مقلقة وقد يؤدي
المرض إ� تفاقم عدم مساواة النوع االجتماعي � السودان". وأضافت قائلة، "إن النساء والشباب ساعدوا على إحداث تغيير سياسي � السودان

وبنفس التصميم يمكنهم المساعدة � دحر هذا الوباء".

ومثلها مثل حاالت التفشي األخرى فمن المتوقع أن تتأثر النساء على نحو استثنا� بفيروس كورونا المستجد. فهن األكثر عرضة للتعامل مع الخدمات
الصحية - الرعاية الخاصة قبل الوالدة، والوالدة والرضاعة. وبالتا� تواجه المرأة تهديداً أكبر بالتعرض لإلصابة بفيروس كورونا المستجد � هذه المرافق

الصحية. وعالوة على ذلك فإن غمر األنظمة الطبية بكثرة الحاالت تعني أن المرأة قد ال تكون قادرة على تلقي الخدمات األساسية التي تحتاجها.

كما أن حظر التجول وحاالت اإلغالق ستؤدي إ� تع�يض النساء أكثر للعنف القائم على النوع االجتماعي واإليذاء المنز�. ويعني دور المرأة بوصفها
مقدمة للرعاية األولية أنها ستواجه وطأة المعاناة المالية نتيجة االنكماش االقتصادي. كما أن النساء أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس بسبب أدوارهن الغالبة

باعتبارهن مقدمات الرعاية والعاملين � مجال الرعاية الصحية � الخط األمامي - فحوا� 70 � المائة من العاملين � مجاالت الرعاية الصحية
واألخصائيين االجتماعيين � جميع أنحاء العالم من النساء.

ويدعم صندوق األمم المتحدة للسكان قادة الشباب والعاملين الصحيين والقابالت بحمالت توعية عامة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعمل
الوكالة مع وزارة الصحة االتحادية لوضع المعدات � مرافق جديدة. كما يوفر صندوق األمم المتحدة للسكان اإلمدادات المنقذة للحياة لألطباء والقابالت،

بما � ذلك معدات الحماية للمهنيين الطبيين لعالج المرضى وحاالت فيروس كورونا المستجد المشتبه فيها.

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)خاصية 

http://sudancovid19.info/index.html
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان: إبقاء
حكومة السودان على اتصال وضمان مسافة آمنة من

خالل عقد المؤتمرات عن ُبعد

قام برنامج األمم المتحدة اإلنما� � السودان بتو�يد وتركيب أجهزة كمبيوتر محمولة
وأجهزة ومرافق مؤتمرات عن بُعد وذلك لضمان قدرة المكاتب الحكومية الرئيسية �
السودان على االستمرار � العمل مع وضع التباعد المادي � الحسبان. حيث يمكن
اآلن للمكاتب والعاملين االتصال عن بُعد، واستضافة اجتماعات افتراضية متعددة �

وقت واحد، وال�يادة بالقدوة عن ط�يق تقليل االتصال واالزدحام العادي. ويقول
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنما� بالسودان سيلفا راماشاندران، "إن جزءاً أساسي من عمل برنامج األمم المتحدة اإلنما� على مستوى

العالم هو دعم الوظائف الحكومية األساسية مثلما يحدث اآلن � السودان، لذا كانت هذه ط�يقة س�يعة وسهلة للمساعدة." ومضى قائالً، " إننا ننظر
على وجه السرعة إ� الكيفية التي نستطيع بها أن نساعد على نحو مماثل غيرها من المكاتب على مستوى الحكومة ومستوى الواليات وندعم وزارة

الصحة وغيرها من الجهات باالستعانة بالمساعدات القصيرة األجل والطويلة األجل التي تقدم لالستجابة لفيروس كورونا المستجد". وقد اتخذ برنامج
األمم المتحدة اإلنما� � السودان إجراءات س�يعة لالستجابة لفيروس كورونا المستجد حيث تشمل األولويات دعم حكومة السودان � التأهب

واالستجابة لتفشي الوباء ومعالجة أي آثار اقتصادية واجتماعية محتملة طويلة األجل.

تحليل 
تلقى 7.6 مليون شخص في السودان المساعدات اإلنسانية في عام

2019

� عام 2019 تلقى 7.6 مليون شخص � جميع أنحاء السودان مساعدات إنسانية قدمتها األمم المتحدة
وشركاؤها � إطار خطة االستجابة اإلنسانية، وفقاً لتق�ير رصد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019 (يناير -

ديسمبر 2019) الذي صدر هذا األسبوع. ويشمل ذلك 7.1 مليون شخص تلقوا مساعدات متعددة القطاعات
(المساعدات من أكثر من قطاعين)، وفًقا لتق�ير رصد خطة االستجابة اإلنسانية. حيث تتفاوت جغرافياً عملية

تقديم المساعدات المتعددة القطاعات � عام 2019. وقد ركزت الغالبية العظمى من االستجابة المتعددة
القطاعات - 90 � المائة - على واليات دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان والنيل األزرق. وبلغت نسبة

سكان دارفور نحو 65 � المائة، � حين حصلت والية جنوب كردفان وغرب كردفان والنيل األزرق على 25 �
المائة من المساعدات المتعددة القطاعات. بيد أن الشركاء � األجزاء الوسطى والشرقية من السودان يجتهدون
للوصول إ� األشخاص، حيث تمثل تلك المناطق تسعة � المائة من األشخاص الذين تلقوا مساعدات متعددة

القطاعات. وبينما تزايدت االحتياجات � هذه المناطق كان هناك نقص � الشركاء الذين يمكنهم تقديم
المساعدات المتعددة القطاعات وكذلك نقص � التمويل لتنفيذ البرامج - وقد أدى هذا النقص � الموارد إ� إعاقة تقديم الخدمات � الوقت المناسب.

لم�يد من المعلومات والتفاصيل راجع التق�ير هنا

(١٠ أبريل ٢٠٢٠)

صور 
خريطة السودان المحدثة متوفرة اآلن لمحليات السودان ال 189 كافة

(٥ مارس ٢٠٢٠)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200405_Sudan_PMR_01Apr20_JAN-DEC19.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200405_Sudan_PMR_01Apr20_JAN-DEC19.pdf
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تعاون ف�يق نظام المعلومات الجغرافية � الجهاز المركزي لإلحصاء، والمركز القومي للمعلومات، ووزارة الحكم االتحادي، وهيئة المساحة السودانية
(الهيئة الحكومية المخولة بإجازة الحدود الجغرافية)، بالتعاون بين اليونيسيف ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) لتحديث الحدود
اإلدا�ية لخ�يطة السودان. وتعكس الخ�يطة الجديدة الحدود المتفق عليها لجميع الواليات البالغ عددها 18 والية و189 محلية � البالد. كما جرى تحميل
ً حدود الواليات والمحليات النهائية على موقع مركز بيانات الجغرافيا المكانية التابع لحكومة السودان. وتشكل هذه البيانات التشغيلية المشتركة عنصرا

حاسماً للتخطيط المشترك وصنع القرار بين الشركاء � المجال اإلنسا� والشركاء � التنمية والحكومة.

يرجى النقر هنا لتن�يل الخ�يطة

تفاعلي 
السودان: أداة من يفعل ماذا وأين التفاعلية

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

OCHAsudan@un.org هل لديك تحديثات؟ اتصل بـ

شاهد هذه األداة التفاعلية على :

(٩ فبراير ٢٠٢٠)

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

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

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

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

