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 Ïانجازات رشكاء العمل اإلنسا

يف السودان

فيÀ ييل ملحة عامة عن إنجازات مختارة للرشكاء العامل  يف مجال العمل 
اإلنساÏ يف السودان خالل عام 2015. وما كان لهذه النجاحات أن تتحقق 
بدون التعاون الوثيق ب  وكاالت األمم املتحدة، واملنظÀت غ½ الحكومية، 
األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  واالتحاد  للهجرة،  الدولية  واملنظمة 
والهالل األحمر، بالتعاون مع حكومة السودان. وقد تجاوزت مساهÀت  

.Öالجهات املانحة 600 مليون دوالر أمري

• 3.3 مليون  شخص يف أنحاء السودان تلقوا املساعدات الغذائية يف 
عام 2015. وهذا يشمل:

• 1.8 مليون نازح يف دارفور من الذين استفادوا من توزيعات الغذاء 
العامة واملوسمية.

البذور  تلقوا  السودان  أنحاء  جميع  يف  األشخاص  من   338,000  •
واألدوات الزراعية، للمساعدة يف التخفيف من مخاطر أãاط الطقس 

غ½ املنتظمة.
من  يعانون  الذين  االشخاص  من  وغ½هم  النازح   من   607,000  •

انعدام األمن الغذاä تلقوا الغذاء مقابل مشاريع التنمية املجتمعية.
وسائل  أنشطة  �زاولة  للبدء  دعمهم  جرى  الالجئ   من   37,000  •

العيش، من خالل التدريب املهني وغ½ه من األنشطة.

يناير.-  ديسمرب  2015

االنتقالية،  واملالجئ  الطوارئ  مآوي  استلموا  قد  شخص   481,000  •
ومواد البناء، واملواد غ½ الغذائية الرضورية، مثل: األغطية البالستيكية، 
والخيزران، والحبال، وأدوات املطبخ، وُحرص النوم، والبطانيات، وأوعية 
السوائل (الجركانات). ومن ب  هؤالء 37.5 يف املائة هم من النازح  
الجدد بسبب النزاع، و 4.8 يف املائة من األشخاص املتأثرين بالكوارث، 
و 0.155 يف املائة كانوا من االشخاص العائدين، و57.4 يف املائة من 

النازح  الذين طال أمد نزوحهم.

يناير – ديسمرب 2015

• 1.6 مليون من النازح  وغ½هم من املحتاج  قد ´تعوا بامكانية 
الحصول عىل مياه الرشب، وقد استفاد 0.5 مليون منهم من استخدام 

املراحيض املحسنة ومرافق إدارة النفايات.

يناير.- ديسمرب 2015

• 167,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم بدأوا برامج 
العالج.

الحوامل  والنساء  سنوات،  الخمس  سن  دون  طفل   178,000  •
واملرضعات يف جميع أنحاء السودان، ´كنوا من الحصول عىل العالج 

من سوء التغذية الحاد املتوسط.
• 55,000 طفل ترتاوح أعÀرهم ب  6 إىل 24 شهرا معرضون لخطر 
اإلصابة بسوء التغذية الحاد، و23,000 من النساء الحوامل واملرضعات 
املغذية  التكميلية  الوجبات  تلق   قد  السودان  أنحاء  جميع  يف 

املتخصصة.
تدريبهن  سنوات جرى   5 األطفال دون سن  أمهات  من   447,000  •
وصغار  الرضع  تغذية  مÀرسات   / حول  ومهاراتهن  وعيهن  لزيادة 

األطفال، وتحس  صحة أطفالهن ومنعها من املزيد من التدهور.
• جرى التعامل مع، وتقديم الدعم للمستفيدين أعاله ويف877  من 

املرافق العالجية يف جميع أنحاء السودان.

يناير.- ديسمرب 2015

تتعلق جميع األرقام بخطة االستجابة اإلنسانية للعام 2015



• 122,000 من العائدين قد جرى التحقق منهم وتسجيلهم أما عىل 
الطريق أو يف مواقع العودة.

• 151,000 من النازح  قد جري تسجيلهم والتحقق منهم.
ومواطني  اللجوء،  وطالبي  الالجئ ،  فيهم  �ن  250,000  شخص،   •

دولة جنوب السودان قد جرى تسجيلهم.
• 23,000 من الوافدين الجدد من الالجئ  قد جرت عملية تسجيلهم 

عند املعابر الحدودية الرشقية.
• 34,000 من مواطني دولة جنوب السودان يف املناطق املفتوحة يف 

الخرطوم قد جرت مساعدتهم بنقلهم من
تزويدهم  جرى  أو  أمناً  أك�  أماكن  إىل  للفيضانات  املعرضة  املناطق 

�واد اإلغاثة األساسية. 
• 2,300 من الحرفي  من النازح  (تشكل النساء نسبة 87 يف املائة 

منهم) ´كنوا من الوصول إىل مؤسسات التمويل األصغر.
• 31 مؤسسة مجتمعية جرت عملية تعزيزها، وكذلك جرى مساعدة

45  من املجتمعات املحلية يف دارفور، كلها أظهرت تحسناً يف أوضاع 
التعايش نتيجة للمصالحات وجهود بناء السالم.

يناير.- ديسمرب 2015

• 2,900 من األطفال غ½ املصحوب ، أو املنفصل  عن ذويهم ،وغ½هم 
من املحتاج  للحÀية قد جرى تحديدهم، وتوثيق حاالتهم، وتوف½ 

الرعاية املؤقتة لهم، أو Â شملهم مع أرسهم.
• 1.67 كيلومرت مربع من األرايض جرى تطه½ها من األلغام، وكذلك 
املتعلقة  اإلجراءات  عىل  األلغام   إزالة  فرق  من  موظفاً   96 تدريب 

باأللغام.
• أك� من 380,000 من األشخاص املعرض  للمخاطر، �ا يف ذلك أك� 

من 307,000 طفل، تلقوا املشورة، والدعم النفيس، واالجتÀعي.
واللجان،  املجتمع،  مراكز  مثل  املجتمعية  املؤسسات  من   533   •
والشبكات، �ا يف ذلك عدد 185 من املساحات الصديقة للطفل، جرى 
دعمها عىل مستوى املجتمع املحيل لتتمكن من تقديم الدعم لألطفال 

األكث عرضة للخطر، والنساء، وغ½هم من االشخاص.
الحÀية  شبكات  من  و21  النسائية،  املراكز  من   19 دعم  جرى   •
النسائية، (وجرى الوصول كذلك إىل أك� من 6,000 من أفراد املجتمع) 
النوع  أساس  عىل  القائم  العنف  قضايا  حول  توعية  دورات  لتلقي 

االجتÀعي.
•  1,620  من مقدمي الخدمة، والشبكة، وأعضاء املجتمع قد جرت 
عملية تدريبهم حول قضايا العنف القائم عىل اساس النوع االجتÀعي، 
�ا يف ذلك تقديم الدعم النفيس، واالجتÀعي، واملساعدات القانونية، 

ومسارات اإلحالة.

يناير.- ديسمرب 2015

• 41,000 من العامل  يف املجال اإلنساÏ يف جميع أنحاء السودان قد 
الجوي  النقل  لخدمات  املتحدة  األمم  دائرة  عرب  ترحيلهم  جرى 

للمساعدات اإلنسانية.
•  166 طن مرتي من البضائع الخفيفة، �ا يف ذلك اإلمدادات الطبية، 
املتحدة  األمم  دائرة  ترحيلها عرب  العالية جرى  الطاقة  ذات  واألغذية 

لخدمات النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية.
يناير.- ديسمرب 2015

• 950,000 طفل يف جميع أنحاء السودان جرت مساعدتهم من خالل 
برامج التغذية املدرسية.

•  155,000 من األطفال تلقوا اإلمدادات الطارئة، واملواد الرتفيهية �ا 
املبكر،  النمو  ومستلزمات  الرتفيهية  واملواد  للجلوس،  الحرص  ذلك  يف 
استفاد 90,000 منهم  أيضا من تشييد أماكن مؤقتة للتعلم وتأهيل 

الفصول الدراسية.

يناير.- ديسمرب 2015

يف  األوىل  السنة  عمر  دون  املستهدف   األطفال  من  املائة  يف   74  •
الواليات التي تث½ القلق اإلنساÏ جرى تطعيمهم باللقاح الخÀيس ضد 
واإلنفلونزا  ب،  الكبد  والتهاب   ،Öالدي والسعال  الدفت½يا،  أمراض 

النزفية نوع ب. 
• تلقى 75 يف املائة من األطفال جرعة اللقاح األوىل ضد الحصبة .
• 4.9 مليون استشارة طبية جرى القيام بها يف العيادات الخارجية.

• 8.6 مليون طفل جرى تطعيمهم ضد الحصبة يف 96 من املحليات 
كاستجابة لتفيش مرض الحصبة. وهذا Ùثل معدل تغطية ألك� من 95 

يف املائة من الفئة العمرية املستهدفة (6 أشهر إىل 15 سنة). 
ذلك  يف  (�ا  للخطر،  املعرض   األشخاص  من   197,000 من  أك�   •
املضيفة،  واملجتمعات  بالبرش،  االتجار  وضحايا  والالجئ ،  النازح ، 
من  استفادوا  قد  اإلنجاب)  سن  يف  والفتيات  النساء  من  ومعظمهم 

توف½ لوازم الصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ.
• 95,000 من النساء والفتيات يف سن اإلنجاب (�ا يف ذلك النازح ، 
والالجئ ، وضحايا االتجار بالبرش، والتهريب واملجتمعات املضيفة) يف 

11 والية قد تلقوا أطقم مستلزمات النظافة الشخصية.
• 236,000 الجئ ´كنوا من الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية �ا 

يف ذلك الصحة اإلنجابية.

يناير.- ديسمرب 2015


