
الســـــودان: لوحة متابعة الحالة اإلنسانية نوفمبر 2015   
لمحة عامة

األرقام الرئيسية

     تقدم هذه اللوحة ملحة عامة عن تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2015 يف السودان التي تجمع 112 من الرشكاء من جميع أنحاء منظومة 

األمم املتحدة، عالوة عىل املنظ�ت غ� الحكومية ملساعدة 5.4 مليون شخص يف حاجة ملساعدات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وغ�ها من أشكال 

املساعدات اإلنسانية. إن حاالت التعرض للمخاطر يف السودان -  الذي يبلغ تعداد سكانه 37,2 مليون نسمه - يتسبب فيها يف املقام األول النزوح 

الناجم عن النزاعات، وعدم إستتباب األمن الغذا� املزمن، وسوء التغذية.        
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األشخاص املستهدفون

العدد الكيل 5,400,000

للمستهدف�

حسب العمر حسب الحاالت/ االحتياجات حسب اإلقليم (األقاليم الرئيسية)

دارفور

النيل األزرق، وجنوب، وغرب كردفان 

القضارف، وكســال، والبحر األحمر 
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التنسيق
 والخدمات املشرتكة

التعليم مآوي الطوارئ
 واملواد غ�الغذائية

األمن الغذا�
 ووسائل العيش

الصحة الخدمات اللوجستية

 واإلتصاالت السلكية

 والالسلكية يف حاالت الطوارئ

التغذية الح�ية االعودة واإلنتعاش
 وإعادة الدمج

الالجئ�
 (مشرتك ب� القطاعات)

املياه واملرافق
 الصحية والنظافة 

1.04 مليار  إج�يل التمويل املطلوب
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                                                  التمويل املتحصل

591.8 مليون   إج�يل التمويل املتحصل
مساه�ت املانح (Éالي� الدوالرات األمريكية)

ochasudan_feedback@un.org   www.unocha.org/sudan   www.reliefweb.int     : تاريخ إعداد (الوثيقة): 16 ديسمرب 2015 املصدر: وكاالت األمم املتحدة  -  للمراجعة

مانح� مختلف�1

اململكة املتحدة

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ
املفوضية األوروبية

مبالغ مرحلة3 اليابان

 كـــنـــدأ

 مانح� آخرين2

الÖويـــــج

الســــويد

ســــويرسا

الدØـــارك

املـــــانيا

املتطلبات مقابل التمويل ب� عامي 2004 وحتى 2015   

الفهرس:
1. مختلف املانح� (التفاصيل غ� متوفرة حالياً)

2. آخرون (املبالغ املقدمة أقل من 3 مليون دوالر)

3. املبالغ املرحلة (املانح� غ� محددين)

األعداد قبل عام 2011 تشمل

دولة جنوب السودان

أوتـشــا
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السودان لوحة متابعة الحالة اإلنسانيةأوتـشــا

اإلسرتاتيجية األهداف 

توف� اإلغاثة الطارئة للمتأثرين بالنزاعات والكوارث

توف� الح�ية اإلنسانية للسكان املتأثرين

الحد من عدم إستتباب األمن الغذا�، وسوء التغذية

تعزيز املرونة وتسهيل التوصل إىل حلول دا�ة

ملحة عامة لقطاعات اللجنة الدا	ة املشرتكة ب الوكاالت

التعليممآوي الطوارئ و املواد غ�الغذائيةاألمن الغذا� ووسائل العيش

الصحةالتغذيةالح�ية

العودة واإلنتعاش وإعادة الدمجالالجئ (مشرتك ب القطاعات)املياه واملرافق الصحية والنظافة
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الحظ(ي) أن أعداد املستفيدين ال تتضمن 950,000 من
 املستفيدين من برنامج التغذية املدرسية
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