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خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2015
ملحة عامة،  يناير - أغسطس 2015

تقوم خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2015  يف السودان بتوحيد جهود 112 من الرشكاء يف املجال اإلنساين ملساعدة 5.4 مليون شخص يف حاجة ماسة لإلغاثة يف حاالت الطوارئ. وقد قام هؤالء الرشكاء 

ومن بينهم 54 رشيكاً وطنيا و58 من الرشكاء الدوليني معاً، بطلب 1.04 مليار دوالر أمرييك، لتقديم خدمات متعددة القطاعات للمحليات ال 52 األكرث تأثراً يف جميع أنحاء البالد خالل عام 2015. ومن 

بني ال 5.4 مليون شخص الذين جرى تحديدهم بإعتبارهم أشخاص يف حاجة للمساعدات، هناك 3.1 مليون من النازحني، و 4.2 مليون من الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ، باإلضافة إىل 1.2 مليون 

طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

هناك أربعة أهداف إسرتاتيجية جرى االتفاق عليها لتوجيه أنشطة املشاريع القطاعية لخطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2015 . هذه األهداف هي:

1.  توفري اإلغاثة الطارئة للمتأثرين بالنزاعات والكوارث

2.  توفري الحامية اإلنسانية للسكان املتأثرين

3.  الحد من انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية

4.  تعزيز املرونة وتسهيل التوصل إىل حلول دامئة

وترمي األهداف االسرتاتيجية لضامن االتساق مع نتائج تقييم االحتياجات، والتأكيد عىل القضايا الشاملة، خاصًة الحامية اإلنسانية واملرونة، وكذلك تعزيز اإلرتباط بني األهداف التشغيلية واألهداف 

االسرتاتيجية، وتيسري إنسياب االستجابات متعددة القطاعات. ففي خطة اإلستجابة اإلنسانية،  قد جرى تحديد نحو 164 مؤرشاً للنشاط تشمل جميع القطاعات األحد عرش، وتوفر كذلك إطار لالستجابة 

ورصد الجهود املبذولة عىل مدار العام.

يغطي هذا االستعراض املدة من يناير اىل أغسطس 2015 )مثانية أشهر(، ويشري إىل األنشطة اإلنسانية التي يقوم بها الرشكاء يف جميع أنحاء البالد.  ويقدم نظرة عامة موجزة لجهود االستجابة، ويساعد 

كذلك عىل تحديد الفجوات.  فمن مجموع 350 مرشوعاً جرى تحديدها يف خطة اإلستجابة األنسانية للعام 2015،  مل يجر متويل سوى 143 منها مع ترك207  مرشوعا دون متويل )59 يف املائة من جملة 

املشاريع( ، وبالتايل مل تنفذ حتى نهاية أغسطس 2015.

ومع ذلك، فقد ظل الرشكاء يواجهون باستمرار تحدي محدودية التمويل، نظراً لتنامي االحتياجات اإلنسانية عىل املستويني اإلقليمي والدويل. وحتى تاريخ  30 سبتمرب، مل يجر استالم سوى مبلغ 504.6 

مليون دوالر أمرييك من املبلغ املطلوب لتمويل خطة اإلستجابة اإلنسانية، و الذي ال يشكل سوى 49 يف املائة من إجاميل االحتياجات املطلوبة . وعىل الرغم من محدودية األموال املتاحة لخطة االستجابة 

اإلنسانية يف السودان، إال إنها تعترب اليوم، أفضل خامس خطة من نوعها . ومع ذلك هناك بعض القطاعات التي تتأثر بفجوات التمويل أكرث من غريها. 

و تجسد خطة اإلستجابة اإلنسانية تضامن املجتمع الدويل مع إنسان السودان.
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5.4 مليون
األشخاص املستهدفون

3.1 مليون
النازحون

4.2 مليون
االشخاص الذين يعانون 
من انعدام األمن الغذايئ

 1.2 مليون  
األطفال املصابون بسوء التغذية الحاد 

تحت سن 5 سنوات

إستجابة الخطة اإلنسانية

112
الرشكاء

54 وطنيون )48%(  من األنشطة
58 األمم املتحدة ورشكاء دوليون  )52 

%( من األنشطة

82
األنشطة التي نفذها الرشكاء 

34 نفذها رشكاء وطنيون )41 %(
48  نفذتها األمم املتحدة والرشكاء الدوليون 

)% 59(

350
إجاميل عدد املشاريع

143 ممولة  )41 يف املائة(
207 غري املمولة )59 يف املائة( 
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األشخاص القطاعات

املحتاجون

األشخاص 

املستهدفون

النسبة املئوية 

لألشخاص املحتاجني

النسبة املئوية املستفيدون

للمستهدفني

%2.147 مليون%4.587 مليون5.2 مليونالصحة

%3.174 مليون%4.291 مليون4.6 مليوناألمن الغذايئ ووسائل العيش

%1.953 مليون%3.695 مليون3.8 مليوناملياه واملرافق الصحية والنظافة

%0.114 مليون%0.718 مليون3.8 مليونالعودة واإلنتعاش وإعادة الدمج

%133 مليون%386 مليون3.5 مليونالحامية

املآوي يف حاالت الطوارئ واملواد غري 

الغذائية

%0.330 مليون%133 مليون3 مليون

%0.111 مليون%0.936 مليون2.5 مليونالتعليم

%0.640 مليون%1.575 مليون2 مليونالتغذية

%0.343 مليون%0.788 مليون0.8 مليونالالجئون )مشرتك بني القطاعات(

-----التنسيق و الخدمات املشرتكة

الخدمات اللوجستية والسلكية والالسلكية 

يف حاالت الطوارئئ

-----

األشخاص املحتاجون، واملستفيدون، واملستهدفون، يف عام 2015 حسب القطاع

القطاعات
املطلوب

 )ماليني الدوالرات(

التمويل

)ماليني 

الدوالرات(

النسبة 

املئوية 

للتمويل

%65.33148الصحة 

%35727276األمن الغذايئ ووسائل العيش  

%69.42130املياه واملرافق الصحية والنظافة

%26.93.613العودة واإلنتعاش وإعادة الدمج

%44.96.214الحامية

املآوي يف حاالت الطوارئ واملواد غري 

الغذائية

26.36.324%

%59.518.731التعليم

%95.233.335التغذية

%240.837.916الالجئون )مشرتك بني القطاعات(

%19.25.328التنسيق والخدمات املشرتكة

لخدمات اللوجستية والسلكية والالسلكية 

يف حاالت الطوارئ

31.418.358%

%504.649*1,035.9اإلجاميل

متويل خطة االستجابة اإلنسانية املستلم  حسب القطاع يف األول من أكتوبر 2015 
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*هذا املبلغ يعكس أيضاً األموال التي مل يجر تخصيصها بعد 



متويل خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2015 املتحصل حسب الجهة املانحة، 30 سبتمرب 2015

    504.6 مليون
           إجاميل التمويل املتحصل

*   )األفراد واملنظامت األخرى( تشمل:
- جهات مانحة متعددة أخرى )التفاصيل غري متوفرة بعد(

- مبالغ مرحلة 
- تخصيص أموال غري محددة من قبل وكاالت األمم املتحدة

**  الصندوق اإلنساين املشرتك هو صندوق أموال مجموعة من موارد املانحني املشرتكة التي توفر التمويل 
     ملنظامت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الحرجة يف السودان.  

     والتمويل املقدم للصندوق قد جرى تضمينه بالفعل يف مساهامت الجهات املانحة املذكورة أعاله.

إجاميل النسبة املئويةالتمويل )ماليني الدوالرات(الجهة املانحة

%291.857.8الواليات املتحدة
%38.47.6اململكة املتحدة

%35.37.0مفوضية اإلتحاد األرويب
%27.75.5الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ

%19.93.9اليابان
%11.32.2كندا

%9.61.9السويد
%9.31.8الرنويج
%8.41.7سويرسا
%81.6الدمنارك

%7.21.4أملانيا
%2.20.4هولندا
%2.20.4فنلندا
%20.4أيرلندا
%1.70.3إيطاليا
%1.20.2النمسا

%0.60.1لوكسنبورغ
%0.50.1جمهورية كوريا

%0.30.1بلجيكا
%0.30.1فرنسا

%26.75.3آخرون )أفراد و منظامت(*
%33.57الصندوق اإلنساين املشرتك**
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النسبة املئوية 

للتمويل املتحصل



إجاميل 
املرشوعات

املرشوعات 
املمولة

املرشوعات 
غري املمولة

املوقع حسب الوالية) عدد 
املرشوعات املمولة(

الرشكاء 
الوطنيون

الرشكاء 
الدوليون

السكان 
املحتاجون

السكان 
املستهدفون

اإلنجازات األساسيةاملستفيدون

منطقة أبيي حسب قرار 281018
محمكة التحكيم الدولية 

)3.3(، النيل االزرق )9.7(, 
وسط دارفور )10.7(، رشق 
دارفور)9.5(، كسال )3.3(، 

الخرطوم )2.0(، شامل دارفور 
)13.8(، شامل كردفان )1.1(، 

البحر االحمر )2.1(، جنوب 
دارفور)17.9(، جنوب كردفان 
)9.7(، غرب دارفور )11.7(، 

غرب كردفان )3.3(، النيل 
األبيض )1.1(

- 2.1 مليون من أصل 4 مليون 2.1 مليون4.5 مليون5.2 مليون58
إستشارة طبية مخطط لها 

جرى القيام بها
-  1,634  من   اصل

2,250 مخطط لهم  من الكوادر 
الطبية جرى تدريبهم.

- %67 التغطية  بالتطعيم ألطفال 
املناطق األكرث عرضة للخطر دون 

عمر العام، جرى تحصينهم باملصل 
الخاميس الذي يقي من 5 أمراض 

قاتلة.
- %93 من إتصاالت الطوارئ جرى 

الرد عليها خالل 72 ساعة
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الهدف رقم  : 1 دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية للسكان األكرث عرضًة للمخاطر

الهدف رقم 2: تعزيز القدرات يف مجال االستعداد للطوارئ واالستجابة

الهدف رقم 3: املساهمة يف الحد من الوفيات والتعرض لألمراض بني األمهات واألطفال بني السكان األكرث عرضًة للمخاطر

قطاع الصحة سبتمرب 2015

65.3 مليون دوالر أمرييك

أمرييك دوالر  مليون   31
48%
FUNDED

التمويل املطلوب

التمويل املتحصل

نســبة التمويل



قطاع الصحة

املستهدف من الكودار الصحية التدريب الالزم، ومتكن 91 يف املائة من نظم إعداد التقارير واإلنذار 
لنظام خدمات دائرة التتبع  املبكر يف مواقع الرصد من تقديم التقارير يف الوقت املناسب. ووفقاً 

املايل، فقد بلغ متويل قطاع الصحة حتى تاريخ أكتوبر 2015، 48 يف املائة.

التحديات
وتنبع التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الصحة لتلبية أهداف املؤرشات، من محدودية املوارد 
القطاع  ملباة  يف  إحتياجات غري  كانت هناك   نهاية شهر سبتمرب 2015،  والبرشية. فحتى  املالية 
الصحي تقدر مببلغ 36.4 مليون دوالر أمرييك. أيضاً هناك حاجة إىل متويل إضايف لضامن استمرار 
دارفور  واليات  أنحاء  جميع  يف  العيادات  من  العديد  يف  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم 
وجنوب كردفان والتي كانت قد اضطرت لتقليص أو وقف عملياتها بسبب قيود التمويل. أما توسيع 
املائة  يف   50 بنحو  حاليا  يقدر  والذي  السنة  دون  لألطفال  الحصبة  بالتطعيم ضد  التغطية  نطاق 
من الهدف املنشود، فهو أيضا  تعرقله القيود املفروضة عىل عملية إتاحة الوصول يف واليات النيل 

األزرق، وجنوب، وغرب كردفان، باإلضافة إىل النقص الحاد يف الكوادر الصحية املاهرة.

نظرة مستقبلية
وبحلول نهاية عام 2015، من املتوقع أن ينجح القطاع الصحي يف تحقيق أكرث من 80 يف املائة من 
أهدافه املتعلقة باملؤرشات الصحية، خاصًة يف ضوء الفرص التي تلوح بالحصول عىل أموال جديدة، 
وكذلك التعاون املستمر مع وزارة الصحة االتحادية ووزارات الصحة الوالئية، لالستفادة من الكوادر 
خدمات  عىل  الحصول  إتاحة  عملية  تعزيز  عىل  قدرتها  أثبتت  والتي  املطلوبة،  الوطنية  الصحية 
الرعاية الصحية يف املناطق التي يصعب الوصول إليها. ويتطلع قطاع الصحة يف عام 2016، لتحقيق 
مزيد من االستدامة يف تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية يف حاالت الطوارئ وكذلك إىل تعزيز 
القدرات التقنية يف مختلف مستويات الرعاية الصحية املتعلقة بالكشف والتحقيق والتحقق من 
بناء  مبادرات  تبني  من خالل  الرسعة،  وجه  الالزمة عىل  االحتواء  تدابري  اتخاذ  ثم  ومن  األمراض، 

القدرات وضامن توافر التشخيص واملستلزمات الطبية.

قطاع الصحة

ملحة عامة
من أصل  5.2 مليون شخص جرى تحديدهم يف خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2015 بإعتبارهم  يف 
حاجة إىل املساعدات الصحية يف السودان، يخطط قطاع الصحة للوصول إىل 4.5 مليون نسمة منهم 
يف عام 2015. ويتمثل الهدف العام للقطاع الصحي يف ضامن تقديم خدمات صحية أفضل للمتأثرين 
بالنزاعات أو الكوارث. وتركز أهداف قطاع الصحة عىل توفري الوصول املستدام إىل خدمات الرعاية 
الصحية األولية؛ وتعزيز نظام اإلحالة، ودعم نظم اإلنذار املبكر لتمكني الكشف املبكر، والتحقيق، 
والتحقق من مهددات الصحة العامة مبا يف ذلك تفيش األمراض. وهذه األهداف تساعد عىل الحد 
من معدالت االعتالل والوفيات، وبالتايل إنقاذ األرواح.  ومن أجل تحقيق هذه األهداف، يسعى 
القطاع الصحي لضامن إتاحة الحصول عىل الرعاية الصحية األولية األساسية ملن هم يف أمس الحاجة 
إليها؛ وتدريب الكوادر الصحية العاملة وتوسيعها،  وتعزيز نظام املعلومات الصحية؛ وإيجاد تنسيق 
القيام  لتمكني  أسايس،  إمدادات  خط  عىل  الحفاظ  وكذلك  الصحة،  مجال  يف  الرشكاء  بني  أفضل 
باستجابة فعالة ويف الوقت املناسب. وباإلضافة إىل ذلك، بارش القطاع الصحي التعاون الوثيق مع 
قطاع التغذية ملعالجة قضايا الصحة العامة األساسية التي تسهم يف ارتفاع معدالت سوء التغذية، 
السيام بني األطفال واألمهات األكرث عرضًة للمخاطر، وكذلك مع قطاع املياه واملرافق الصحية ملعالجة 

املحددات االجتامعية للمخاطر الصحية.
  

اإلنجازات
 متكن قطاع الصحة حتى نهاية أغسطس 2015، من تقديم املساعدات إىل 1.2 مليون شخص.  ففي 
مواجهة التفيش الحايل لوباء الحصبة يف السودان والخوف من إنتقال وباء الكولريا من دولة جنوب 
السودان إىل البالد، تحتم عىل القطاع الصحي االستجابة لهذه االحتياجات الجديدة واملتطورة.  وعىل 
الرغم من كل ذلك حقق القطاع تقدما كبريا يف عام 2015، خاصًة فيام يتعلق بتعزيز عملية التأهب 
ملواجهة حاالت الطوارئ والقدرة عىل االستجابة والتدريب وتطوير القوى العاملة الصحية . وحتى 
نهاية شهر أغسطس 2015، تلقت 49 من فرق االستجابة الرسيعة ونحــو 64 يف املائة مـن العــدد
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إجاميل 

املرشوعات

مرشوعات 

ممولة

مرشوعات غري 

ممولة

املوقع حسب الوالية) عدد 

املرشوعات املمولة(

الرشكاء 

وطنيون

الرشكاء 

الدوليون

السكان 

املحتاجون

السكان 

املستهدفون

اإلنجازات رئيسيةاملستفيدون

منطقة أبيي حسب قرار 511932
محكمة التحكيم )4,2(,

النيل األزرق )12,7(،
وسط دارفور )13,8(،

رشق دارفور )9,5(،
القضارف )2,2(،

كسال )5,5(،
شامل دارفور )11,5(،
شامل كردفان )3,2(،
البحر األحمر )3,3(،

سنار )1,1(،
جنوب دارفور )17,10(،
جنوب كردفان )19,9(،

غرب دارفور )13,5(،
غرب كردفان )7,5(، النيل 

األبيض )2,2(

- 2.4 مليون من أصل 2.5 مليون 3.1 مليون4.2 مليون4.6 مليون1422
شخص مستهدف يف الخطة، جرى 

تسليمهم 81,810  طن من األغذية 
عرب نظام التوزيعات العامة لحصص 

الغذاء.
-  150,000 من أصل 490,000 

شخص مستهدف  يف الخطة جرى 
تسليمهم تقاوى وآالت  زراعية 

الخ..
 -  400,000 شخص من أصل 1.7 

شخص مستهدف يف الخطة، استلموا 
9,325  طن  مرتي من الطعام 
مقابل خدمات تنمية إجتامعية

الهدف رقم 1: تخفيض انعدام األمن الغذايئ الحاد وانقاذ حياة الناس املعرضني للخطر.
الهدف رقم 2: استعادة وتحسني الغذاء ووسائل العيش لألرس االكرث عرضًة  للمخاطر يف املناطق املتأثرة.

الهدف رقم 3: تعزيز التنسيق بني القطاعات وإدارة املعلومات للقيام بإستجابة إنسانية فعالة ويف الوقت املناسب.
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قطاع األمن الغذايئ
ووســــائل العـــيش يونيـــو 2015

76%
FUNDED

التمويل املطلوب

التمويل املتحصل

357 مليون دوالر أمرييك

نســبة التمويل272 مليون دوالر أمرييك



قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش

جرى تأهيل 22 من أصل 100 دونيك )ساحة مياه( لسقيا املاشية	 
جرى تأهيل 2,850 من 10,000 فدان من املراعي	 
جرى تقديم العلف الحيواين إلطعام  300 من أصل  8,000 أرسة 	 
جرى ترسيم 155 من أصل 2,000 من املراحيل )مسارات هجرة املاشية املوسمية(	 
جرى فتح 2,210 من أصل  10,000 من خطوط النار	 
جرى إنتاج وتوزيع  46,031 من أصل 6 مليون شتلة شجرة متعددة األغراض 	 
جرى تأهيل  2 من أصل 50 من املشاتل املجتمعية.	 

ووفقاً لخدمات دائرة التتبع املايل، فقد بلغ متويل القطاع  حتى األول من أكتوبر 2015، 76 يف املائة.

التحديات

املفروضة عىل  القيود  العيش،  الغذايئ ووسائل  التي تواجه قطاع األمن  التحديات  و تشمل بعض 
عملية إتاحة الوصول، وانعدام األمن والتمويل . وال يزال متويل األنشطة الزراعية يف حاالت الطوارئ 
والرثوة الحيوانية وسبل العيش يواجه نقصاً حاداً يف التمويل.  وتظل عملية رصد أنشطة القطاع 
ضعيفًة بسبب عدم توفر إفادات كافية من قبل الرشكاء حول أنشطتهم ومستوى متويلها . وللتغلب 
عىل هذه التحديات، مطلوب تعزيز قدرات الرصد النشطة القطاع ونظم اعداد التقاريرعرب تحسني 
قدرات املوظفني، وتحسني الوعي، والتعاون مع رشكاء القطاع بغرض توفري إفادات رصد شاملة ويف 
الوقت املناسب . وتعترب قلة املعلومات حول املستجدات يف مجال األمن الغذايئ من حيث الدقة 
وشمول التغطية الجغرافية مشكلة رئيسية.  وبالتايل، يتعني بذل جهود جادة لتعزيز التعاون بني 
الرشكاء وبناء قدرات األمانة الفنية القومية لألمن الغذايئ حول كتابة، وتحليل، ونرش تقارير محسنة 
وخرائط التصنيف املتكامل ملستويات األمن الغذايئ بصفٍة منتظمة. ويحتاج  قطاع األمن الغذايئ 

ووسائل العيش عىل مستوى الوالية إىل التعزيز لضامن استجابة فعالة وكفؤة.

نظرة مستقبيلة: 

ويجب أن تبقى أولويات قطاع األمن الغذايئ، ووسائل العيش يف صدارة جدول الشئون األنسانية 
حتى نهاية عام 2015، بسبب زيادة عوامل الخطر التي قد تزيد من انعدام األمن الغذايئ وتعطل 
أنشطة كسب الرزق. وستظل عملية عدم إتاحة وصول املساعدات اإلنسانية وانعدام األمن مثاراً 
للقلق يف مختلف املجاالت.  وسيجري الرصد عن كثب لآلثار السلبية املحتملة لظاهرة النينو عىل 

األداء الزراعي يف املوسم الرئييس وكذلك عىل توفر املراعي والرثوة الحيوانية واملوارد املائية.

ملحــة عـــامـــة
من أصل  4.6 مليون شخص جرى تحديدهم يف خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2015 بإعتبارهم  يف حاجة 
إىل دعم يف مجال األمن الغذايئ ووسائل العيش  يف السودان، يخطط القطاع  يف عام 2015 ليتمكن من 
الحاد واستعادة  الغذايئ  انعدام األمن  الحد من  القطاع   الوصول إىل 4.2 مليون شخص. وتشمل أهداف 
األمن املعييش للسكان املتأثرين بالرصاعات والكوارث الطبيعية يف دارفور، وجنوب ووسط ورشق السودان 
. وقد ركزت تدخالت القطاع عىل تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة وتحسني فرص توفر الغذاء والحصول 
عليه، وأنشطة وسائل العيش من خالل برامج الطوارئ الزراعية  املحلية مثل خدمات دعم الرثوة الحيوانية؛ 
والتدريب عىل وسائل العيش واملساعدة يف بدء اإلعامل؛ والغذاء مقابل األصول؛ وإدارة املوارد الطبيعية. 
السن،  وكبار  واألطفال  النساء  مثل  للمخاطر  عرضًة  الفئات  أكرث  الستهداف  اهتامم خاص  توجيه  ويجري 
واألشخاص الذين يعانون من اإلعاقة.  ونظراً ألهمية القطاع ، جرت محاوالت لضامن التكامل بني التدخالت 
الحيوانية؛  الرثوة  ودعم  الطوارئ،  حاالت  يف  الزراعية   والخدمات  الغذائية،  املساعدات  مثل  املختلفة 
واألنشطة التي تهدف إىل استعادة وسائل كسب العيش . وقد بُذلت جهود لبدء تدخالت شاملة متعددة 
القطاعات مع قطاعات التغذية، والصحة، واملياه، ومرافق الرصف الصحي.  وتبلغ متطلبات التمويل الكيل 
لقطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش 357 مليون دوالر منها 291.3 $ مليون )82 يف املائة( للمساعدات 
الغذائية، و65.7 مليون دوالر )18 يف املائة( لدعم الزراعة، والرثوة الحيوانية يف حاالت الطوارئ، واملساعدات 

يف مجال وسائل العيش.

اإلنجازات
استطاع  قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش حتى نهاية شهر أغسطس، من ايصال املساعدات إىل نحو 3.1 
مليون شخص،حيث قام بتوزيع 91,135 طن مرتي من الغذاء عرب نظامي التوزيعات العامة لحصص الغذاء، 

والطعام مقابل األصول. ومتكن  يف املدة من يناير إىل شهر أغسطس 2015، من تحقيق اآليت:  
متكن 2.4 مليون شخص من أصل 2.5 مليون شخص من الحصول عىل الغذاء عرب نظام       	 

التوزيعات العامة لحصص الغذاء.
متكن 357,000 شخص من أصل 1.7 مليون شخص من الحصول عىل الغذاء عرب برنامج الطعام 	 

مقابل األصول. 
متكن 336,000 شخص من اصل  4.2 مليون شخص من الحصول عىل مدخالت زراعية )تقاوي 	 

وأدوات( 
جرى تطعيم ومعالجة  600,000 من أصل 6 مليون رأس من املاشية 	 
 تلقى 70,000 من أصل  500,000 شخص التدريب عىل وسائل العيش يف حاالت الطوارئ  	 

واستلموا وحدات املساعدة عىل بدء األعامل. 
 تلقى 729 من اصل 850 من عامل صحة املاشية املجتمعية التدريب الالزم	 
جرى تأهيل 12 من أصل 20 عيادة بيطرية	 
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إجاميل 
املرشوعات

مرشوعات 
ممولة

مرشوعات غري 
ممولة

املوقع حسب الوالية) عدد 
املرشوعات املمولة(

سكان رشكاء دوليونرشكاء وطنيون
محتاجون

سكان 
مستهدفون

إنجازات رئيسيةمستفيدون

منطقة أبيي حسب قرار محكمة 471928
التحكيم )2.2(,

النيل األزرق )14.7(،
وسط دارفور )15.8(،
رشق دارفور )10.6(،

القضارف )5.3(،
كسال )8.5(،

الخرطوم )1.1(،
شامل دارفور )15.9(،
شامل كردفان )2.2(،
البحر األحمر )5.4(،

سنار )1.1(،
جنوب دارفور )22.11(،
جنوب كردفان )14.8(،

غرب دارفور )14.8(،
غرب كردفان )5.4(، النيل األبيض 

)6.3(

-  1.6 من أصل 1.8 مليون شخص مستهدف 1.9 مليون3.6 مليون3.8 مليون628
جرى تزويدهم مبياه رشب محسنة

1.9 من أصل 3 مليون شخص جرى توعيتهم 
بالنظافة الشخصية

266- من أصل 600 شخص مستهدف جرى 
تزويدهم مبرافق صحية آمنة 

الهدف رقم 1 : الحفاظ عىل وتوسيع خدمات املياه واملرافق الصحية للنازحني واملتأثرين بأزمة سوء التغذية

الهدف رقم  2: دعم إحتياجات املياه واملرافق الصحية لعمليات اإلنتعاش املبكر والحلول الدامئة

الهدف رقم  3: تعزيز إدارة مخاطر الكوارث والتأهب

11

قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة

30%

أمرييك دوالر  مليون   70

أمرييك دوالر  مليون   21
نســبة التمويل

التمويل املطلوب

التمويل املتحصل



فة  لنظا وا لصحية  ا فق  ملرا وا ه  مليا ا قطاع 

التحــــــديات

 تشمل بعض التحديات التي تواجه قطاع املياه واملرافق الصحية عدم كفاية التمويل، وعدم القدرة عىل الوصول إىل بعض 
املناطق، بسبب انعدام األمن وسوء حالة الطرق. وتشمل تحديات تقديم الخدمات ندرة املياه الجوفية واستنزاف املياه يف 
معسكرات النازحني الكبرية، وعدم توفر األرايض  وصالحيتها إلنشاء البنية التحتية ملرافق املياه واملرافق الصحية. وعىل الرغم من 
هذه التحديات، فقد متكن قطاع املياه ومرافق الرصف الصحي من الوصول إىل نصف عدد السكان املستهدفني.  وحتى يتمكن 
القطاع من تحقيق هذا هدف الوصول إىل نسبة ال 54 يف املائة، قام بتخفيض املعايري املتعارف عليها.  فعىل سبيل املثال، تم 

تخفيض مؤرش تحسن الحصول عىل املياه من 15 لرتا للفرد يف اليوم الواحد إىل 10 لرتا للفرد يف اليوم الواحد.

نظــــــرة مستقبلية:

وبحلول نهاية عام 2015، وسريكز قطاع املياه  واملرافق الصحية عىل املناطق التي تعاين من نقص التمويل و بها احتياجات 
كبرية وتغطية غري كافية بخدمات املياه واملرافق الصحية ، خاصًة املناطق ذات املخاطر عالية يف التعرض إليقاف خدمات املياه 

واملرافق الصحية بسبب القيود املفروضة عىل التمويل؛ والتي تترسب من جدول أجندة تحسني عمل القطاع.

ملحـــة عامـــــــــــة

من أصل  3.8 مليون شخص جرى تحديدهم يف خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2015 بإعتبارهم  يف حاجة إىل املساعدات يف 
مجاالت خدمات املياه واملرافق الصحية والنظافة العامة يف السودان، يخطط قطاع املياه واملرافق الصحية للوصول إىل 3.6 
مليون شخص من املتأثرين بالنزاعات وسوء التغذية.  وتشمل أهداف قطاع املياه واملرافق الصحية لعام 2015 الحفاظ عىل 
وتوسيع فرص الحصول عىل خدمات املياه  واملرافق الصحية، ودعم عمليات اإلنتعاش املبكر وتوفري حلول دامئة؛ وتعزيز القدرة 
عىل إدارة مخاطر الكوارث والتأهب لها.  و تتمثل األولويات الرئيسية يف خطة االستجابة  لقطاع املياه واملرافق الصحية تعزيز 
التنسيق والرصد واإلبالغ، فضال عن إدارة املعلومات. و لكن الرتكيز الرئييس لقطاع املياه  واملرافق الصحية، سيتمثل يف تلبية 
االحتياجات املنقذة للحياة للناس األكرث عرضًة للمخاطر، خاصة النساء واألطفال . وتنفذ أنشطة املياه  واملرافق الصحية عىل 
أساس نهج منسق ومتعدد القطاعات وعىل جميع املستويات، يهدف إىل مضاعفة أثر التدخالت واإلجراءات يف تعاون وثيق مع 

وزارة املوارد املائية والري والكهرباء ووزارة الصحة. 

اإلنجــــازات

 متكن  قطاع املياه ومرافق الرصف الصحي حتى نهاية أغسطس 2015، من ايصال املساعدة يف مجال خدمات املياه واملرافق 
الصحية إىل ما مجموعه 1.9  يشكلون 73 يف املائة من اإلشخاص الذين يستهدفهم القطاع يف خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 

2015. ومتكن  يف املدة من يناير إىل أغسطس 2015، من انجاز اآليت:  
استفاد 1.8 مليون شخص من خدمات مياه ومرافق صحية مستمرة وموسعة.  	 
تلقى 40,000 شخص مساعدات يف مجال الحلول الدامئة كجزء من أنشطة اإلنتعاش املبكر 	 
التأهب والحد من مخاطر 	  القدرات كجزء من أنشطة   بناء  تلقى نحو 102,000 شخص مساعدات يف مجال 

الكوارث. 
تحسني التنسيق بني القطاعات مبا يف ذلك بدء تنفيذ جدول أعامل تحسني القطاع، واملصادقة عىل اختصاصات 	 

التنسيق بني القطاعات، وتفعيل مجموعات دعم القطاع، وإنتاج نرشة فصلية لقطاع املياه  واملرافق الصحية 
وكذلك نرشة شهرية.

 ووفقاً لخدمات دائرة التتبع املايل، فقد بلغ متويل القطاع  حتى األول من أكتوبر 2015،  30 يف املائة.
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مرشوعات غري مرشوعات ممولةإجاميل املرشوعات

ممولة

املوقع حسب الوالية) عدد املرشوعات 

املمولة(

إنجازات رئيسيةمستفيدونسكان مستهدفونسكان محتاجونرشكاء دوليونرشكاء وطنيون

النيل األزرق )7.0(،32329

وسط دارفور )7.0(،

رشق دارفور )2.0(،

كسال )1.0(،

الخرطوم )5.1(،

شامل دارفور )10.2(،

شامل كردفان )2.2(،

البحر األحمر )1.0(،

جنوب دارفور )11.2(،

جنوب كردفان )11.0(،

غرب دارفور )9.0(،

غرب كردفان )1.0(، النيل األبيض )1.0(

- 37,000 من العائدين جرى التحقق منهم 0.7125,000 مليون3.8 مليون1412

وتسجيلهم يف طريقهم إىل مواقع العودة )مصنفني 

حسب النوع اإلجتامعي،و العمر(

180- من أصل 400 من املتدربني وصغار الحرفيني 

الذين استهدفتهم الخطة متكنوا من الوصول إىل 

مؤسسات التمويل االصغر.

40- يف املائة من أفراد املجتمع أظهروا قدرة أفضل 

عىل التعايش نتيجة لألنشطة.

الهدف رقم 1: تحسني فرص الحصول املستدام عىل الخدمات املنقذة للحياة
الهدف رقم 2:  زيادة إرشاك السكان املتأثرين يف العودة واملساعدة عىل عملية االندماج

الهدف رقم 3: تحسني فرص االعتامد عىل الذات يف املجال االقتصادي وإعادة اإلدماج االجتامعي للمجتمعات املتأثرة بالنزاعات
الهدف رقم 4: وضع األسس إليجاد حلول دامئة
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قــطــــاع التعــــافـــي والعـــــودة 
وإعــــــادة الدمــــج

13%
نسبة التمویل

      26.9 ملیون دوالر           
4 ملیون دوالر                   

التمويل املطلوب

التمويل املتحصل
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الذين طال أمد نزوحهم من خالل تعزيز 31 من املؤسسات املجتمعية 	  النازحني  بناء مرونة مجتمعات 
وتدريب 461 من ضباط التمديد املجتمعي، و 39,313 من املزارعني عىل التقنيات الزراعية املتقدمة.

ووفقا لخدمات التتبع املايل فقد بلغ متويل القطاع لدعم برامج الحامية 13 يف املائة حتى شهر أكتوبر 2015.

التحديات

وتنبع بعض التحديات التي تواجه قطاع اإلنتعاش و العودة و إعادة الدمج من محدودية املوارد املالية والبرشية.  

وقد بلغت مطلوبات القطاع غري

التأسيس  عملية  متويل  أثر  ذلك،  إىل  باإلضافة  أمرييك.  دوالر  مليون   22.9 مبلغ   ،2015 سبتمرب  نهاية  حتي  امللباة 

واألنشطة قصرية األجل يف إطار اسرتاتيجية تنمية دارفور سلبا عىل التقدم املنشود يف تحقيق األهداف العامة للقطاع. 

ومع ذلك،  تعترب عملية تعزيز املرونة هي الهدف الشامل لكل القطاعات يف خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2015. 

إال إنه نظرا ألن متويل الصندوق اإلنساين املشرتك  يركز بشكل أسايس عىل توفري اإلغاثة الطارئة للسكان املتأثرين، مل 

يجر إال منح تركيز أقل لعملية بناء القدرة عىل التكيف من خالل نهج متعدد القطاعات، مام قاد إىل تباطؤ عملية 

اإلنتعاش للسكان املتأثرين.

نظرة مستقبلية

ومع صدور مرسوم حكومي جديد بإنشاء اآللية الوطنية للخطة املشرتكة لألمم املتحدة والرشكاء، يأمل القطاع أن 

دامئة  إيجاد حلول  الالزمة، مع  املوجهات  اإلنسان،  تتمحور حول  التي  الجديدة  الوطنية  االسرتاتيجية  الخطط  توفر 

للنازحني الذي طال أمد نزوحهم يف السودان.  ولتحقيق هذا الهدف، مطلوب بذل املزيد من جهود العاملني يف املجالني 

اإلنساين والتنموي، جنبا إىل جنب مع جهود الحكومات القومية والوالئية، للمساعدة يف انهاء حالة النزوح، وتعزيز 

قدرة املجتمعات املحلية املستهدفة يف جميع أنحاء السودان عىل املرونة، مام يؤدي عىل املدى الطويل إىل دفع عجلة 

التنمية البرشية.

ملحة عامة

من اجاميل 3.8  مليون شخص جرى تحديدهم يف خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2015 بإعتبارهم يف حاجة إىل برامج 

اإلنتعاش والعودة و إعادة الدمج يف السودان، يخطط قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج يف عام 2015 ملساعدة 

700,000 شخص. وعىل الرغم من أنه ليس باإلمكان تحقيق انتعاش اقتصادي قوي يف جميع السياقات يف السودان، 

فمن األهمية مبكان أن يقود استخدام نهج االنتعاش املبكر - والذي عادًة ما يبدأ باكراً خالل العمليات اإلنسانية - 

إىل تبني عمليات مرونة مستقلة و مملوكة لألفراد عىل النطاقني القومي و املحيل. و يتجسد هدف قطاع اإلنتعاش 

والعودة وإعادة الدمج يف تحقيق هذا التحول.

املنقذة  الخدمات  إىل  املستدام  الوصول  فرص  تحسني  الدمج  وإعادة  والعودة  اإلنتعاش  قطاع  أهداف  وتتضمن 

للحياة؛ وزيادة عملية إرشاك السكان املتأثرين ملساعدتهم عىل العودة وإعادة الدمج؛ وكذلك تحسني عملية االعتامد 

االقتصادي عىل الذات، ثم إعادة الدمج االجتامعي للمجتمعات املتأثرة بالنزاعات؛ ووضع األسس إليجاد حلول دامئة. 

ويستخدم  قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج نهجاً محوره األفراد، بهدف تعزيز قدرات املجتمعات املحلية عىل 

التوقع وإدارة، والتعايف والخروج من الصدمات والضغوط.  باإلضافة إىل ذلك، يضع القطاع أيضا األسس إليجاد حلول 

دامئة من خالل تطوير قدرات الحكومات عىل املستويني القومي والواليئ، وكذلك القيام بأنشطة تحسني البنية التحتية 

األساسية، وخلق الفرص االقتصادية وإعادة الدمج االجتامعي للمجتمعات األكرثعرضًة للمخاطر، باإلضافة إىل تسهيل 

العودة الطوعية وإعادة دمج النازحني.

اإلنجازات

لنحو  املساعدات  إيصال  من   ،2015 شهرأغسطس  نهاية  حتى  الدمج  وإعادة  والعودة  اإلنتعاش  قطاع  متكن  وقد 

102,600 شخص.

وقد حقق القطاع يف املدة من يناير إىل أغسطس 2015 ما ييل:
متكن من الفراغ من عملية تسجيل والتحقق من 36,572 من العائدين يف واليتي شامل وغرب دارفور.	 

دارفور، من 	  بوالية شامل  كبكابية  منطقة  التي جرت مساعدتها يف  املجتمعات  املائة من  متكنت 40 يف 
التعايش بصورة أفضل، نتيجة للجهود املبذولة لتحقيق املصالحات وبناء السالم .



إجاميل 

املرشوعات

مرشوعات 

ممولة

مرشوعات غري 

ممولة

املوقع حسب الوالية) عدد املرشوعات 

املمولة(

سكان سكان محتاجونرشكاء دوليونرشكاء وطنيون

مستهدفون

إنجازات رئيسيةمستفيدون

منطقة أبيي حسب قرار محكمة 461927
التحكيم )4.4(,

النيل األزرق )20.11(،
وسط دارفور )7.6(،
رشق دارفور )10.7(،

كسال )5.2(،
الخرطوم )3.1(،

شامل دارفور )16.7(،
شامل كردفان )5.4(،
البحر األحمر )3.1(،

جنوب دارفور )13.8(،
جنوب كردفان )21.15(،

غرب دارفور )6.4(،
غرب كردفان )5.5(

- 350,000 من أصل 900,000 شخص 1  مليون3  مليون3.5  مليون2810

األكرث عرضًة للمخاطر يف الخطة، مبا يف 

ذلك النساء واألطفال جرى تزويدهم 

بخدمات دعم نفيس.

- 17,000 من أصل 30,000  شخص 

معرضني للمخاطر يف الخطة، مبا يف ذلك 

النساء واألطفال جرى تزويدهم بأطقم 

صحية ومواد النظافة الشخصية.

-  648 من أصل 750 لجان مجتمعية يف 

الخطة جرى تكوينها ودعمها، )مبا يف ذلك 

159 انشاء أماكن صديقة لألطفال(

الهدف رقم 1:  سد احتياجات الحامية العاجلة للنازحني الجدد وغريهم من السكان املتأثرين
الهدف رقم 2: منع وتخفيف مخاطر الحامية للناس يف املناطق املتأثرة بالنزاعات

الهدف رقم 3: تعزيز قدرات مقدمي خدمات الحامية
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قـــطــــاع الحـــمـــايـــة

24%
نسبة التمویل

44.9 مليون دوالر أمرييك

أمرييك دوالر  مليون   6.2

التمويل املطلوب

التمويل املتحصل
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التحديات
تشمل بعض التحديات التي تواجه قطاع الحامية نقص التمويل، والصعوبات يف إدارة املعلومات، والقدرة عىل جمع 
البيانات حول اإلنجازات، وعملية العد املزدوج، وتصنيف البيانات بحسب املوقع، خصوصا فيام يتعلق بالعنف املبني 
عىل النوع االجتامعي، وكذلك عدم وجود معايري ثابتة لتطبيقها عىل أنشطة الحامية املجتمعية، فضال عن عملها 

واختصاصاتها.

نـظـرة مســـتقــــبليـــة
وبحلول نهاية عام 2015، سريكز قطاع الحامية عىل تحسني إدارة املعلومات من خالل تعيني ضابط إدارة معلومات 
لدعم قطاع حامية الطفل يف جمع املعلومات وإدارتها. وسيجرى تعزيز التفاعل مع مؤسسات الحامية الحكومية 
املؤسسية  الحامية  لهياكل  تعزيز دعمه  أيضا يف  الحامية  أوالواليئ. وسيستمر قطاع  االتحادي  املستوىني  سواء عىل 

واملجتمعية من أجل املساهمة يف تطوير آليات  قطرية مستدامة لحامية الفئات األكرث عرضًة للمخاطر.

ملـــحـــة عـــامـــــة
من أصل 3.5  مليون شخص جري تحديدهم يف خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2015، باعتبارهم يف حاجة إىل دعم يف شكل 
الحامية  تلبية إحتياجات  الحامية  للوصول اىل 3 مليون شخص يف عام 2015. وتشمل أهداف قطاع  القطاع  حامية، يخطط 
للناس  الحامية  مخاطر  وتخفيف  منع  وكذلك  واألطفال؛  النساء  ذلك   يف  مبا  اآلخرين،  املتأثرين  والسكان  للنازحني  العاجلة 
أيضا مع  الحامية  للنازحني. ويتفاعل قطاع  الحامية؛ ودعم حلول دامئة  املتأثرة، وتعزيز قدرات مقدمي خدمات  املناطق  يف 

القطاعات األخرى خاصًة فيام يتعلق بدعم األشخاص األكرثعرضًة  للمخاطر.

اإلنـــجــــازات
متكن قطاع الحامية حتى نهاية شهر أغسطس 2015، من ايصال املساعدات لنحو مليون شخص.

أما يف املدة من يناير إىل أغسطس 2015 فقد متكن قطاع الحامية من تحقيق ما ييل:

استفاد  أكرث من 270,000 طفل من الدعم النفيس واإلجتامعي للمجتمعات املحلية، مبا يف ذلك 132 من الناجني من 	 
حوادث العنف املبني عىل النوع االجتامعي.

جرى تحديد، والتوثيق وتقديم خدمات الرعاية املؤقته لنحو  1,931 من األطفال املنفصلني أو غري املصحوبني بذويهم كام 	 
هو الحال بالنسبة لغريهم من األطفال الذين هم يف حاجة إىل الحامية أو جرت عملية مل شملهم مع أرسهم.

قدمت انشطة خدمات التوعية حول الحامية ألكرث من 500,000  شخص. 	 
جرى عقد ورشة عمل لعدد 52 من كبار املسؤولني يف الحكومة واألمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية حول املعايري 	 

الدنيا لحامية األطفال يف العمل اإلنساين.
جري تدريب 787 من مقدمي خدمات حامية الطفل والخدمات األخرى التابعني للحكومة.	 
العائلة واالطفال عىل حزمة املهارات الحياتية 	  جرى تدريب 53 مقدمي الخدمات و 156 موظفا من وحدات حامية 

للمراهقني.
الرعاية االجتامعية عىل 	  جرى تدريب 150 من املنظامت غري الحكومية الرشيكة، واألخصائيني االجتامعيني من وزارة 

مستوى الواليات عىل حامية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
تلقى أكرث من 80,000 شخص من ذوي االحتياجات الخاصة مساعدات حامية.	 
النوع 	  أساس  القائم عىل  العنف  الحامية حول  الوطنية، ومقدمي خدمات  املؤسسات  جرى تدريب 700 موظف من 

اإلجتامعي.
املسائل 	  األلغام حول  مكافحة  فرق  من  موظفا   96 تدريب  وكذلك  األرضية  األلغام  من  كيلومرت  إزالة  21,240  جرى 

املتعلقة باأللغام.
جرى القيام ب 28 من عمليات التقييم حول تقييم الحامية الدامئة يف واليات جنوب كردفان، ودارفور.	 

وفقاً لنظام خدمات دائرة التتبع املايل بلغ متويل قطاع الحامية حتى األول من شهر أكتوبر 2015، )14 يف املائة(.



إجاميل 
املرشوعات

مرشوعات 
ممولة

مرشوعات 
غري ممولة

املوقع حسب الوالية) عدد 
املرشوعات املمولة(

رشكاء 
وطنيون

رشكاء 
دوليون

سكان 
محتاجون

سكان 
مستهدفون

إنجازات رئيسيةمستفيدون

وسط دارفور )10.5(،351124
رشق دارفور )6.4(، الخرطوم 
)1.0(، شامل دارفور )11.3(، 
شامل كردفان )2.1(، جنوب 

دارفور )11.3(، جنوب كردفان 
)2.1(، غرب دارفور )7.4(، 
غرب كردفان )1.0(، النيل 

األبيض )1.1(

- 26,500 من أصل 120,000 من 1300,000 مليون3 مليون915
األرس النازحة حديثاً املحتاجني جرى 
تزويدهم مبواد مآوي طوارئ ومواد 

غري غذائية جديدة
- 810 من أصل 2,700 من أرس 

النازحني قد جرى تزويدهم مبآوي 
إنتقالية مالمئة.

- 100,000 من أصل 120,000 من 
وحدات تجهيزات مآوي الطوارئ و 

املواد غري الغذائية قد جري تخزينها 
يف مستودعات

الهدف رقم 1: توفري مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية للمتأثرين بالنزاعات والكوارث من األشخاص األكرث عرضًة للمخاطر، والعائدين، والنازحني الذي طال 
                   أمد نزوحهم. 

الهدف رقم 2: التوسع يف توفري مآوي طوارئ إنتقالية صديقة للبيئة ومقبولة محلياً. 
الهدف رقم 3: تدريب النازحني املحتاجني الذين طال أمد نزوحهم والعائدين عىل بناء املآوى االنتقالية.
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قـطـــاع مــــــآوي الطــــــوارئ  

 واملــــواد غــــري الغــــذائيــة

24%
نسبة التمویل

التمويل املطلوب

التمويل املتحصل

26.3 مليون دوالر أمرييك

6.3مليون دوالر أمرييك
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اإلنجـــــــــازات
حتى نهاية أغسطس 2015،وصل قطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية إىل  300,000 شخص باملساعدات. ومن يناير إىل 

أغسطس 2015 حقق قطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية ما ييل:
	 تلقى 91,285 شخص )18,257 أرسة( من النازحني حديثا مساعدات مآوي الطوارئ، واملواد غري الغذائية.

	 تلقى 21,550 شخص )3,300 أرسة( من الذين تأثروا بالكوارث مساعدات مآوي الطوارئ، واملواد غري الغذائية.
	 تلقى 177,245 من األشخاص األكرث عرضة للمخاطر )35,500 أرسة(من الذين طال أمد نزوحهم مساعدات مآوي الطوارئ؛

	 جرى توفري املآوي االنتقالية والتدريب إىل 810 من العائدين و األرس األكرث عرضة للمخاطر التي طال أمد نزوحها. وحتى 
أكتوبر 2015 بلغ التمويل لقطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية 24 يف املائة، وفقاً لخدمات دائرة التتبع املايل

التحـــــــــديات
ويعد عدم وجود التمويل التحدي الرئييس الذي يواجه قطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية. حيث مل تنفذ مشاريع 
املأوى االنتقالية كام هو مخطط لها بسبب هذا النقص يف التمويل. وهناك حاجة إىل متويل إضايف لضامن أن يظل القطاع 
قادراً عىل الحفاظ عىل القدرة عىل االستجابة )املخزونات والرشكاء( للفرتة املتبقية من العام. وقد تسببت القيود املفروضة 
عىل إتاحة الوصول يف تأخري عمليات التقييم، والتحقق، وبالتايل االستجابة عىل الرغم من توفر املخزونات وخاصة يف والية 
النيل األزرق. وقد أدت العوائق البريوقراطية إىل تأخري عملية تسليم املخزونات وبالتايل إىل تأخري عملية تجديد توزيع املواد 

غري الغذائية إىل األشخاص األكرث عرضة للمخاطر الذين يعيشون يف نزوح طال أمده يف دارفور.

نظــــــرة مســـتقــــبلية
القدرة عىل  للحفاظ عىل  عام 2015 يف جهوده  نهاية  بحلول  الغذائية  غري  واملواد   / الطوارئ  مآوي  قطاع  يستمر  وسوف 
اإلمداد  الغذائية يف خط  للمواد غري  األربعة  املستودعات  احتياطي يف  الطوارئ؛ وضامن وجود مخزون  لحاالت  االستجابة 
محور  األخرى  واملناطق  دارفور  أنحاء  جميع  يف  والتوزيع  للنقل  فعالة  قدرة  ضامن  وكذلك  واألبيض؛  دارفور،  يف  املشرتك 
االهتامم. وضامن وجود تنسيق فعال لتحديد وتغطية الفجوات الجغرافية وخاصة يف املناطق النائية التي يصعب الوصول 
إليها. وسيستمر القطاع أيضا يف تقديم خدمات بناء القدرات للرشكاء. وسيجري الرتكيز أيضاً عىل إيجاد حلول دامئة بالتعاون 

مع القطاعات األخرى. 

لـمــحـــــة عــــــــامـــــــــة
الثالثة ماليني شخص  الغذائية يف عام 2015  ليصل إىل 1 مليون شخص من بني  الطوارئ واملواد غري  يخطط قطاع مآوي 
املحددين يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2015عىل أنهم يف حاجة إىل مساعدات مآوي الطوارئ، واملواد غري الغذائية يف 

السودان. 

ويتمثل الهدف العام لهذا القطاع يف إنقاذ األرواح، وتوفري الحامية للمتأثرين بالنزاعات، والكوارث، والعائدين، واألشخاص 
األكرث عرضة للمخاطر الذين طال أمد نزوحهم مع تقديم القطاع ملآوي الطوارئ، واملواد غري الغذائية يف الوقت املناسب من 

خالل خط إمداد مشرتك للمواد غري الغذائية، ومخزونات الرشكاء.

وتشمل أهداف القطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية ضامن وجود القدرة عىل االستجابة الكافية للقطاع  بالبالد؛ بتوفري 
املآوي الجامعية يف مواقع النزوح الجديدة لحامية كبار السن، والنساء الحوامل، واألمهات املرضعات، واألطفال من عنارص 
الطبيعة بينام هم ينتظرون عمليات التسجيل، والتحقق، والتقييم لتحديد احتياجات مآوي الطوارئ / املواد غري الغذائية. 
وبتوزيع عبوات مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية وتجديد مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية للفئات األكرث عرضة للمخاطر  
من النازحني الذين طال أمد نزوحهم. باإلضافة إىل ذلك، يوفر القطاع مواد مآوي صديقة للبيئة، والتدريب املتزامن، والتوجيه 

الفني لبناء املآوي االنتقالية ألرس العائدين، وأرس مختارة من النازحني الذين طال أمد نزوحهم يف املناطق الريفية. 

و توعية املجتمع تشكل جانباً هاماً من كل هذه األنشطة. حيث يجرى اختيار املستفيدين من تجديد التوزيعات، ومشاريع 
أمر  القطاعات  الفعال بني  التي تجري مساعدتها. والتنسيق  املحلية  املجتمعات  بتعاون كامل من جانب  االنتقالية  املآوي 
حاسم للقيام باستجابة فعالة، ويف الوقت املناسب، وضامن تحديد الرشكاء املنفذين يف املناطق ذات األولوية التي غالبا ما 
يصعب الوصول إليها. وتعقد االجتامعات التنسيقية بانتظام مع كافة رشكاء القطاع يف نياال، والفارش ،والجنينة، والخرطوم. 
وهذا أيضا يساعد عىل تجنب التداخل يف تقديم الخدمات وعىل تبادل املعرفة الفنية، يف حني تستقى الدروس املستفادة 
من رشكاء القطاع ذوي الخربة. ويعمل قطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية بشكل وثيق مع نظرائهم مبفوضية العون 
اإلنساين يف كل والية، وخاصة يف ما يتعلق بتقييم وتحديد احتياجات مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية. كام يعمل القطاع 
أيضا يف تعاون وثيق مع قطاع املياه واملرافق الصحية لضامن التوزيع العادل ألوعية السوائل البالستيكية )الجراكن(، ومع 
القطاع الصحي عندما تدعو الحاجة  لتوزيعات الناموسيات، حيث أن هذا البند ال يعترب جزءا من خط اإلمداد املشرتك للمواد 

غري الغذائية. 

وتشمل أهداف قطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية التي تساهم يف  األهداف االسرتاتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية 
بالنزاعات من العنف،  املتأثرين  بالنزاعات والكوارث؛ وحامية السكان  املتأثرين  لعام 2015 ما ييل: إنقاذ أرواح األشخاص 

واإلهامل، واالستغالل؛ وتعزيز املرونة، وتسهيل إيجاد حلول دامئة لألشخاص املتأثرين بالنزاعات.



الهدف رقم 1 للقطاع:  زيادة فرص الحصول عىل التعليم املنقذ للحياة لألطفال والشباب املتأثرين بحاالت الطوارئ 
الهدف رقم   2  للقطاع:   تحسني نوعية التعليم لضامن استمراريته أثناء وبعد حاالت الطوارئ لألطفال يف سن املدرسة املعرضني للمخاطر

الهدف رقم 3 للقطاع:  تعزيز القدرة عىل االستجابة لدى الفاعلني يف مجال التعليم لتخفيف تأثري حاالت الطوارئ
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قطــــــاع التعـــــليــم

وقد حقق قطاع التعليم من يناير إىل أغسطس 2015، ما ييل:

تلقى أكرث من 110,000 طفل املساعدات األساسية الرضورية يف التعلم واملساعدات الرتفيهية.	 

واستفاد 80,000 طفل من بناء / إعادة تأهيل أماكن مؤقتة للتعلم.	 

وتلقى املساعدات من خالل برامج التغذية املدرسية 950,000 طفل يف جميع أنحاء السودان.	 

 وقد بلغ التمويل لقطاع التعليم 31 يف املائة حتى أكتوبر 2015، وذلك وفقا لخدمات دائرة التتبع املايل.

التحديات

وعىل الرغم من االحتياجات اإلنسانية العالية يف السودان، يتناقص  متويل واهتامم الجهات املانحة العاملية 
/ الوكالة يف السودان مام يضع رشكاء املعونة يف موقف حيث يطلب منهم تقديم املزيد مقابل متويل  أقل. 
ويشكل هذا تحدياً كبرياً، وال سيام يف بيئة تعمل فيها الحكومة عىل تشجيع حلول أكرث استدامة يف وقت 
يتزايد فيه شح املوارد ال سيام تلك املتعلقة بالتعليم يف حاالت الطوارئ، شحيحة عىل نحو متزايد. والتعليم 
للتعليم يف  ثنايئ  السودان. وال يوجد متويل  املمولة، واملنخفضة األولوية يف  القطاعات  أقل  هو واحد من 
حاالت الطوارئ لذلك يعتمد رشكاء التعليم إىل حد كبري عىل الصندوق اإلنساين املشرتك، والصندوق املركزي 
جرى  فقد  املايل،  التتبع  دائرة  خدمات  لنظام  ووفقا  التمويل.  عىل  للحصول  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة 
متويل31  يف املائة فقط من احتياجات قطاعات التعليم يف السودان -  حيث متثل برامج التغذية املدرسية 
حواىل 22 يف املائة، بينام ال يجري التمويل الفعيل ألنشطة الطوارئ املدرسية إال بنسبة 9 % أي 5.4 مليون 
دوالر أمرييك.  إن نقص التمويل، وعدم إدراج أنشطة التعليم ضمن األولويات إبان االستجابة اإلنسانية 
قد أديا إىل الحد من قدرة قطاع التعليم عىل استدامة وتوسيع نطاق تغطية التعليم للمستفيدين الحاليني 

والجدد من النازحني يف أنحاء دارفور.

نظرة مستقبلية

سيستمر قطاع التعليم يف منارصة أنشطة التعليم وكذلك دعوة الجهات املانحة الرئيسية من أجل زيادة 
متويل التعليم يف عام 2016. كام سيعزز قطاع التعليم أيضا من تعاونه مع فريق تنسيق التعليم من أجل 

تدخالت تعليم أكرث استدامة يف معسكرات النازحني يف دارفور.

ملحة عامة

من بني 2.5 مليون طفل يف سن املدرسة جرى تحديدهم يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2015 والذين 
هم يف حاجة إىل مساعدات التعليم يف السودان، يخطط قطاع التعليم للوصول إىل 895,000 من األطفال 
مام يتطلب ميزانية قدرها 59,5 مليون دوالر أمرييك. وتأيت احتياجات عدد كبري من األطفال املستهدفني 
وعملية متويلها من برنامج التغذية املدرسية التابع لربنامج الغذاء العاملي. وتركز أنشطة التعليم يف حاالت 
الطوارئ عىل توفري أماكن مؤقتة للتعلم، ولوازم التعليم، وكذلك املياه، واملرافق الصحية، وخدمات النظافة 
املدارس، وإىل  النازحني إىل  املدارس. وباإلضافة إىل ذلك، جرت تعبئة املجتمع إلعادة األطفال  الصحية يف 
زيادة عدد املعلمني الذين يستخدمون أساليب التدريس الصديقة للطفل - والتي متكنهم من تقديم الرعاية 

النفسية، واالجتامعية، والدعم لألطفال األكرث عرضة للمخاطر.

 يف النصف األول من العام، كان ما يقدر بنحو 40,000 من أطفال مدارس مرحلة األساس هم من النازحني 
النظام  عىل  الضغط  من  مزيدا  الجدد هؤالء  النازحني  من  املدارس  أطفال  وقد وضع  دارفور.   يف  الجدد 
املدريس املجهد بالفعل مبدارسه التي هي غاية يف االزدحام ويعوزها وجود املساحات، واللوازم املدرسية، 
وهيئة التدريس.  وتسود حالة مامثلة يف املناطق املتأثرة بالنزاع يف واليتي جنوب كردفان، والنيل األزرق 
حيث تسعى املدارس املحلية الستيعاب الوافدين الجدد ال سيام يف محليات كادوقيل، والعباسية، وهبيلة 
بوالية جنوب كردفان؛ وهناك محليات الدمازين، والروصريص بوالية النيل األزرق. وقد أجرى قطاع التعليم 
مؤخرا تقييام الحتياجات املدارس يف 22 معسكراً للنازحني يف دارفور.  وكشفت النتائج عن فجوات كبرية يف: 
تدريب املعلمني، وتوفري خدمات املياه، واملرافق الصحية؛ عالوة عىل سوء أوضاع املباين املدرسية.  فمن بني 
عدد 106 مدرسة أجري فيها التقييم كانت هناك 40 مدرسة ال توجد بها مياه، وال توجد إال نصف املراحيض 
التي تصلح لإلستخدام. وقد تعرض للتلف أكرث من نصف األماكن املؤقتة للتعلم، ونصف الفصول الدراسية.  

باإلضافة إىل ذلك، مل يتلق أكرث من نصف املعلمني يف املدارس أي نوع من التدريب عىل التدريس.

اإلنجازات

وقد متكن قطاع التعليم من  توفري املساعدات الطارئة األساسية للمدارس يف معسكرات وتجمعات النازحني، 
فضال عن املجتمعات املضيفة املتأثرة يف واليات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل األزرق. وقد قدم قطاع 

التعليم املساعدات إىل  113,000 شخص حتى نهاية أغسطس من عام 2015
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منطقة أبيي )وفقاً للمحكمة الدامئة 321814

للتحكيم( )2,2(، الجزيرة )2,2(، النيل 

األزرق )11,7(، وسط دارفور )9,8(، 

رشق دارفور )7,6(، القضارف )1,1(، 

كسال )7,4(، الخرطوم )8,6(، شامل 

دارفور )11,7(، شامل كردفان )2,1(، 

البحر األحمر )4,4(، سنار )1,1(، 

جنوب دارفور )11,8(، جنوب كردفان 

)14,8(، غرب دارفور )9,7(، غرب 

كردفان )6,6(، النيل  األبيض )5,3( 

-  83,000 -من أصل 250,000 طفل دون 1.5650,000 مليون2 مليون1219

الخامسة من العمر أتيح لهم الحصول عىل 

عالج سوء التغذية الحاد   

-   74,000 من األطفال، و النساء الحوامل، 

واملرضعات من أصل العدد املخطط له 

والبالغ 320,000  شخص أتيح لهم الحصول 

عىل العالج من سوء التغذية املعتدل الحاد 

-  133,000  من أصل العدد املخطط له 

653,000 من األمهات ومقدمي الرعاية 

لألطفال دون الخامسة من العمر تلقوا 

املشورة فيام يتعلق بتغذية الرضع، وصغار 

األطفال أو املشاركة يف أنشطة تغيري السلوك 

يف حاالت الطوارئ

الهدف رقم 1 للقطاع: املساهمة يف الحد من معدالت االعتالل، والوفيات املرتبطة بسوء التغذية الحاد
الهدف رقم 2 للقطاع: زيادة إتاحة الوصول إىل برامج الوقاية من نقص التغذية يف املجتمعات األكرث عرضة للمخاطر 

الهدف رقم 3 للقطاع: تعزيز املشاركة املجتمعية من خالل االرتقاء بخدمات التغذية املتكاملة متعددة القطاعات
الهدف رقم 4 للقطاع: استعادة وتحسني وسائل العيش املتعلقة بالغذاء لألرس األكرث عرضة للمخاطر
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قــطـــــاع التــغــــذيــة

تلقي الطعام املغذي التكمييل املتخصص عدد 51,494 من األطفال ما بني 6 - 36 شهرا، وعدد 20,853 من 	 

النساء الحوامل، واملرضعات األكرث عرضة  للمخاطر من الناحية التغذوية.

تلقت 133,076 من أمهات األطفال دون سن 3 سنوات رسائل التوعية الرئيسية، واملشورة بشأن املامرسات 	 

املناسبة لتغذية الرضع، وصغار األطفال، وتوفري الغذاء التكمييل، إىل جانب دورات توعية مصممة لتوفري 

التغذية املناسبة ملنع تدهور الحالة التغذوية بني األطفال من عمر 6 إىل 36 شهرا بني السكان ذوي املستويات 

الحرجة من سوء التغذية الحاد.

النساء الحوامل 	  الخامسة مكمالت فيتامني ألف، وتلقى 125,110 من  وقد تلقى 97,419 طفل دون سن 

مكمالت حمض الفوليك الحديد. 

وحتى األول من أكتوبر 2015، بلغ التمويل لقطاع التغذية 35 يف املائة، وذلك وفقا لخدمات دائرة التتبع املايل.

التحديات
عىل الرغم من أن قطاع التغذية قد وصل إىل نحو 43 يف املائة من العدد املستهدف، ال تزال هناك فجوة يف تغطية 

نقص  من  للقطاع  الرئييس  التحدي  وينبع  الغذائية.  املساعدات  إىل  يحتاجون  الذين  األشخاص  من  كبرية  نسبة 

التمويل. وتشمل التحديات البارزة األخرى وجود ضعف أو غياب لرشكاء التغذية يف بعض الواليات، وتكمن أيضاً 

يف فجوات القدرة عىل االستجابة عند املنظامت غري الحكومية الوطنية، ولدى وزارة الصحة يف املحليات حيث توجد 

إتاحة وصول محدودة. وعدم القدرة عىل املراقبة املستمرة لسري األنشطة يف املناطق التي يصعب الوصول إليها.

نظرة مستقبلية
وسيحافظ رشكاء قطاع التغذية بحلول نهاية عام 2015 عىل التغطية الحالية لألنشطة باالستفادة من املوارد املتاحة. 

وزيادة أنشطة معالجة سوء التغذية الحاد والشديد عىل مستوى املجتمع املحيل – والتي كانت تجري بالتعاون مع 

وزارة الصحة - ويتوقع زيادة توفري خدمات التغذية لعدد أكرب من املحتاجني.

ملحة عامة
من بني االثنني مليون شخص الذين جرى تحديدهم يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2015 عىل أنهم يف حاجة 

إىل املساعدات الغذائية يف السودان، يخطط قطاع التغذية ألن يصل إىل 1.5 مليون شخص من األطفال دون سن 

الخامسة، والنساء الحوامل، واملرضعات يف السودان من خالل التدخالت الوقائية والعالجية يف عام 2015. 

وتشمل أهداف قطاع التغذية املساهمة يف الحد من معدالت االعتالل، والوفيات املرتبطة بسوء التغذية الحاد؛ 

وتعزيز مشاركة املجتمع وتوليه زمام القيادة من خالل زيادة خدمات تقديم التغذية املتكاملة متعددة القطاعات؛ 

ودعم الجهود املبذولة الستعادة وتحسني وسائل العيش، واألمن الغذايئ لألرس األكرث عرضة للمخاطر يف املناطق 

املتأثرة. وتنفذ أنشطة قطاع التغذية عىل أساس نهج منسق متعدد القطاعات عىل جميع املستويات بهدف زيادة 

أثر التدخالت واإلجراءات إىل أقىص حد بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة.

اإلنجازات
الرامية إىل إنقاذ األرواح، ومنع  التغذية يف عام 2015 من التدخالت  تتألف خطة االستجابة االسرتاتيجية لقطاع 

يف  للمخاطر  عرضة  األكرث  واملرضعات  الحوامل،  وللنساء   ، الخامسة  سن  دون  لألطفال  التغذوية  الحالة  تدهور 

املحليات ذات األولوية القصوى يف السودان. 

وإبان املدة من يناير إىل أغسطس 2015 وصل قطاع التغذية بالتدخالت املنقذة للحياة التغذوية، والوقائية يف 

حاالت الطوارئ إىل أكرث من 600,000 شخص من األطفال، والنساء الحوامل، واملرضعات، أي ما يعادل 43 يف املائة 

من الرقم الذي كان يستهدفه القطاع. وقد حقق قطاع التغذية ما ييل:

تلقى العالج 80,246 من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد يف جميع أنحاء البالد يف 	 

املجتمعية  اإلدارة  برامج  التوسع يف  إىل  أساسا  ذلك  ويرجع  الخارجيني-  للمرىض  العالجي  الربنامج  عيادات 

لسوء التغذية الحاد يف جميع أنحاء البالد. و تخدم نحو 943 من مرافق املعالجة اآلن األطفال املصابني بسوء 

التغذية الحاد، مقارنة بعدد 795 من تلك املرافق يف ديسمرب 2014.

جرى إدراج  73,945 شخص يف برامج التغذية التكميلية ، ويشمل هذا العدد 57,524 من األطفال دون سن 	 

الخامسة، و 16,421 من النساء الحوامل، واملرضعات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد املعتدل. 
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أهم اإلنجازاتاملستفيدون

النيل األزرق )6,5(، وسط 302010

دارفور )4,3( والرشق دارفور 

)1,1(، القضارف )6,5(، كسال 

)6,5(، الخرطوم )14,11(، 

شامل دارفور )2,1(، البحر 

األحمر )2,2(، وجنوب دارفور 

)3,2(، وجنوب كردفان )13,9(، 

غرب دارفور )3,2(، غريب 

كردفان )9,6(، النيل األبيض 

)14,8(

107m 0.8m 0.7300,000 تلقى 6,000 الجئ أنشطة -

مساعدات وسائل العيش

 -  تلقى 120,000 شخص من 

الوافدين الجدد من دولة جنوب 

السودان املواد غري الغذائية، ومآوي 

الطوارئ 

- أُجرَي التسجيل بشكل فردي 

لعدد 167,000 شخص من الالجئني، 

وطالبي اللجوء، واألشخاص من دولة 

جنوب السودان

الهدف رقم 1 للقطاع: ضامن حصول الالجئني، وطالبي اللجوء، والالجئني العائدين عىل االحتياجات، والخدمات األساسية
الهدف رقم 1 للقطاع: ضامن الحامية الفعالة لالجئني، وطالبي اللجوء، والالجئني العائدين، والذين يعانون من وضع جنسية غري محددة

الهدف رقم 1 للقطاع: تيسري الحلول الدامئة، وتعزيز االعتامد عىل الذات، ووسائل العيش وإعادة التوطني، والعودة الطوعية إىل الوطن حيثام أمكن.
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قطاع الالجئني، ) مشرتك بني القطاعات(:

واملواد غري الغذائية. كام استؤنفت االجتامعات الثالثية بني حكومتي السودان، وتشاد مع مفوضية 
األمم املتحدة لالجئني لتحديد إمكانية العودة الطوعية لالجئني من السودان، وتشاد حيث يقيم أكرث 

من 000, 295الجئ سوداين. 
وقد بلغ  التمويل لقطاع الالجئني، )املشرتك بني القطاعات( 16 يف املائة حتى األول من أكتوبر وذلك 

وفقا لنظام خدمات دائرة التتبع املايل. 

التحديات 

املنتظمة  الحركة  عىل  يؤثر  مام  الداخيل  للسفر  إضافية  تصاريح  )االتحادية(  الحكومة  تطلب 
للموظفني بني الخرطوم واملواقع امليدانية، وبداخل مراكز العمل امليدانية. كام أن التأخري يف تخليص 
مواد اإلغاثة األساسية من قبل الجامرك يعيق قدرة بعض الرشكاء عىل االستجابة. وهناك اكتظاظ 
خطري يف املعسكرات يف والية النيل األبيض بسبب قلة األرايض املتاحة. وكان هناك تأخري يف استئناف 
املعسكرات.  بيئات  جميع  يف  محدودة  عيش  وسائل  أنشطة  وهناك  البيومرتي.  الفردي  التسجيل 
وتساهم قلة فرص العمل، واملوارد املحدودة يف مواصلة حركة الالجئني إىل الخرطوم، ودول شامل 

أفريقيا، وأوروبا. ومن ضمن التحديات أيضاً انخفاض مستويات التمويل. 

نظرة مستقبلية 

يتطلع قطاع الالجئني، )املشرتك بني القطاعات( إىل تقديم املساعدات املنقذة للحياة لالجئني يف رشق 
السودان، ودارفور، وضامن استدامة أكرب من التدخالت من خالل تعزيز برمجة وسائل العيش، فضال 
عن الالجئني يف الخرطوم من خالل تنفيذ االسرتاتيجية الحرضية.  وسوف يكون الرتكيز عىل تعزيز 
الوقاية وتحديد هوية الضحايا، ونوعية تقديم املساعدات، والحامية يف جميع أنحاء السودان لضحايا 
الالجئني،  قطاع  وسيستمر  والخرطوم.  السودان،  للمخاطر يف رشق  عرضة  األكرث  واآلخرين  اإلتجار 
جنوب  دولة  من  لألشخاص  للحياة  املنقذة  الطوارئ  تدخالت  توفري  يف  القطاعات(  بني  )املشرتك 
السودان يف السودان، ال سيام يف والية النيل األبيض حيث املعسكرات القامئة مكتظة بشدة. ومن 
املؤمل أن توفر أراٍض إضافية لتخفيف االكتظاظ. كام من املتوقع أن يصل 92,000 شخص إضايف من 

دولة جنوب السودان يف عام 2016.

ملحة عامة

يقود معتمد شؤون الالجئني التابع للحكومة، ومفوضية األمم املتحدة لالجئني االستجابة لالجئني يف السودان. 
وقد استهدف القطاع 715,587 شخصاً يف عام 2015 من عدد 808,031  شخص )000,171 الجئ، و90,000 
من الالجئني العائدين، و196,000 من الوافدين الجدد يف جنوب السودان و350,000 من أصول من دولة 
الهدف  ويتمثل  القطاعات(.  بني  )املشرتك  الالجئني،  قطاع  نطاق  ضمن  يقعون  الذين  السودان(  جنوب 
العام من قطاع الالجئني، )املشرتك بني القطاعات( يف تقديم املساعدات لالجئني وطالبي اللجوء، والالجئني 
الحامية واملساعدات األساسية،  الجنسية وهم يف حاجة إىل  انعدام  العائدين، واألشخاص املعرضني لخطر 
وإيجاد حلول دامئة، مع إيالء اهتامم خاص للفئات األكرث عرضة للمخاطر مبا فيها األطفال، والشباب والنساء 
النوع  القائم عىل  والعنف  الجنيس،  والعنف  والخطف،  اإلتجار،  والناجني وضحايا  للمخاطر،  األكرث عرضة 

االجتامعي.

اإلنجازات

جهود الحكومة، ومفوضية األمم املتحدة لالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، وغريها )وهي صندوق األمم 
املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية( قد 
أدت إىل إقرار اسرتاتيجية مشرتكة جديدة تسعى إىل تعزيز ملكية الحكومة السودانية لنهج منسق لجميع 
أنشطة مكافحة اإلتجار بالبرش. وجرى تعزيز إتاحة الوصول إىل إجراءات اللجوء من خالل مرافق االستقبال 
لالجئني، ومعتمدية  املتحدة  األمم  وتعكف مفوضية  للدخول.  األوىل  اآلمنة  النقطة  تقدم  التي  الحدودية 
الجدد،  القادمني  من  كال  تشمل  الذات  عىل  لالعتامد  جديدة  اسرتاتيجية  وضع  عىل  الحكومية  الالجئني 
والالجئني الذين طال أمد لجوئهم. ويجري حاليا تقديم املساعدات ألكرث من 6,000 الجئ مبختلف أنشطة 
وسائل العيش يف رشق السودان. وقد متكن الربنامج الذي جرى إنشاءه لتسجيل شهادات امليالد بالتعاون مع 
معتمدية الالجئني، ووزارة الرعاية االجتامعية من استخراج شهادات امليالد ألكرث من 779 من حديثي الوالدة 
يف املعسكرات يف رشق السودان. وساعدت برامج وسائل العيش النساء، والشباب األكرث عرضة للمخاطر عىل 
تطوير املهارات وبدء األنشطة املدرة للدخل يف معسكر أم شاالية لالجئني، مبا يف ذلك 43 من الشباب الذين 
تلقوا تدريباً مهنياً. وشارك 3,600 شخص يف دورات لنرش الوعي متعلقة بالجنسية وانعدام الجنسية. وقد 
بدأ التسجيل الفردي البيومرتي للوافدين الجدد من دولة جنوب السودان من قبل مفوضية األمم املتحدة 
لالجئني، وجمعية الهالل األحمر السوداين. وقد جرى تسجيل 168,954 شخصاً من دولة جنوب السودان 
كجزء من التسجيل الحكومي )إدارة الرشطة للجوازات والهجرة( لألشخاص من دولة جنوب السودان يف 
السودان. وقد جرى إنشاء سبعة معسكرات، واثنتان من مناطق االستقبال يف والية النيل األبيض، ومركز 
24استقبال واحد يف غرب كردفان.   وقد تلقــى 120,144 شخــصــاً من دولة جنوب السودان مآوي الطوارئ
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النيل األزرق )4 ,2(، ووسط 1138

دارفور )7,3(، الرشق دارفور 

)3,2(، كسال )1,1(، الخرطوم 

)2,2(، شامل دارفور )7,3(، 

وجنوب دارفور )8,3(، وجنوب 

كردفان )4,1(، الغربية دارفور 

)3,2(، غرب كردفان )2,1(، 

النيل األبيض )2،1(

- جرى تسجيل، والتحقق من 164,000غري متوفرغري متوفر2

140,000  من بني عدد 200,000 

نازح وردت عنهم التقارير 

الهدف رقم 1 للقطاع:  تعزيز نظام تنسيق الشؤون اإلنسانية
الهدف رقم 2 للقطاع: تعبئة املوارد املالية الالزمة لتلبية االحتياجات ذات األولوية

الهدف رقم 3 للقطاع: تعزيز استجابة الجهات الفاعلة اإلنسانية من خالل إنشاء أنظمة جمع املعلومات وتحليلها 
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قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة 

 

التطلع ُقُدماً

فيام تستمر حاالت النزوح داخل السودان، ال يزال دور قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة حاسامً. 
الطبيعة  يف  اسرتاتيجياً  للنظر  أيضا  ولكن  املتنقلني،  السكان  من  والتحقق  للتسجيل  فقط  وليس 
املتطاولة للنزوح يف البالد واحتياجات سكان املعسكرات واملستوطنات عىل املدى الطويل. وتحقيقا 
لهذه الغاية، فلدى قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة دور كبري يف دعم مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، وحكومة السودان، واملانحني، وأصحاب املصلحة الرئيسيني اآلخرين لفهم نوايا النازحني، 
واألوضاع الالزمة لهم لتطوير املرونة، )القدرة عىل التكيف( والتحول إىل االنتعاش املبكر. ويعترب 
أمر حاسم  التمويل املضمون هو  الوثيق، والدعم من قبل أصحاب املصلحة، فضال عن  االتصال 

لعمليات قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة.

ملحة عامة

لضامن  املشرتكة  والخدمات  التنسيق  آليات  السودان  يف  اإلنسانية  األزمة  وتعقيد  يتطلب حجم 
إمكانية أن تدعم االستجابة اإلنسانية بشكل فعال الرشكاء الوطنيني، واملحليني، وكذلك املجتمعات 
ومع  واملستوطنات،  النازحني،  معسكرات  يف  نازحني  األشخاص  من  كبري  عدد  يزال  وال  املتأثرة. 
املجتمعات املضيفة بسبب النزاع الدائر يف السودان. كام ال تزال عملية العودة منخفضة نسبيا، لذا 
يواجه املجتمع اإلنساين تحدياً يف تنفيذ آليات مبتكرة لتسليم املعونة؛ وضامن أن تنقذ املساعدات 
حياة النازحني الجدد. ومساعدة أولئك الذين نزحوا لسنوات عىل العيش بكرامة، وأن يصبحوا أكرث 
اعتامدا عىل الذات. ومع وضع كل هذه القضايا يف االعتبار، فإن أهداف قطاع التنسيق والخدمات 
املشرتكة تشمل تعزيز نظام التنسيق؛ وتعبئة املوارد املالية؛ وتعزيز نظم الوعي بالظروف املحيطة 

بأعامل القطاع؛ وجمع وتحليل ونرش املعلومات. 

اإلنجازات

وحتى نهاية أغسطس 2015، متكن قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة من إيصال املساعدات إىل 
164,000  شخٍص. ومنذ يناير إىل أغسطس من عام 2015، قام قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة 
بتسجيل، والتحقق من حوايل 164,000 من النازحني، والعائدين يف دارفور، وكردفان، وهذا يشكل 
82 يف املائة من  نحو 200,000 شخص مستهدفني.  وعىل وجه الخصوص فإن مرشوع مصفوفة 
تتبع أوضاع النازحني- املمول يف إطار قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة- يحدد وبشكل واضح 
عدد حاالت النازحني الجدد من القدمية أو التي طال أمد نزوحها واملجتمعات املضيفة، وكذلك 
ضامن مساعدات أكرث دقة وأفضل توجيهاً. ومل يجِر استقبال أي متويل إلعداد اللمحات املخترصة 
عن املعسكرات. وقد بلغ متويل قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة حتى أكتوبر 2015، 28 يف املائة 

وفقا لخدمات دائرة التتبع املايل.

التحديات

نقص التمويل هو التحدي الرئييس لقطاع التنسيق والخدمات املشرتكة. فهناك حاجة إىل األموال 
إلجراء عمليات التسجيل، والتحقق من السكان املتأثرين من خالل أنشطة مصفوفة تتبع أوضاع 

النازحني التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
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العدد اإلجاميل 

للمشاريع

املشاريع 

املمولة

املشاريع غري 

املمولة

املوقع حسب الوالية )عدد 

املشاريع املمولة(

الرشكاء 

الوطنيني

الرشكاء 

الدوليني

عدد عدد املحتاجني

املستهدفني

أهم اإلنجازاتاملستفيدون

النيل األزرق )1,1(، وسط دارفور 211

)1,1(، رشق دارفور )1,1(، كسال 

)1,1(، الخرطوم )1,1(، شامل 

دارفور )2,1(، شامل كردفان )1,1(، 

البحر األحمر )1,1(، وجنوب دارفور 

)2,1(، وجنوب كردفان )2,1(، غرب 

دارفور )1,1(

 -  27,000 راكب من أصل 42,000 كان غري متوفرغري متوفرغري متوفر1

مخططاً لهم  ]من منسويب املنظامت 

غري الحكومية، ووكاالت األمم املتحدة، 

والحكومة، والجهات املانحة[ جرى نقلهم 

عىل منت خدمات األمم املتحدة للنقل 

الجوي للمساعدات اإلنسانية

 - 121 من أصل 240 طن مرتي كان 

مخططأً لها من البضائع الخفيفة جرى 

نقلها، مبا يف ذلك اإلمدادات الطبية، 

واألطعمة ذات الطاقة العالية، ومعدات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

هدف القطاع: توفري خدمات لوجستية لدعم استجابة املجتمع اإلنساين ضمن حدود خطة االستجابة االسرتاتيجية لعام 2015 ولسد الفجوات التي جرى  

                   تحديدها يف مجال القدرات اللوجستية.
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قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ

 قام القطاع بنقل 121 ألف طن مرتي جواً من الكمية املستهدفة األويل البالغة 240 ألف طن مرتي من البضائع الخفيفة 	 
– وتشمل هذه بصفة  أساسية املستلزمات الطبية، واملواد الغذائية ذات الطاقة العالية، ومعدات تكنولوجيا املعلومات 

، وذلك حتى نهاية أغسطس مبعدل ما بني 15 إىل 20 ألف طن مرتي يف الشهر.
وفقا لخدمات دائرة التتبع املايل بلغ التمويل حتى أكتوبر 2015 لقطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية 

يف حاالت الطوارئ 58 يف املائة.

التحديات

إن التحدي الرئييس الذي يواجه قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ يف عام 2015 
يتمثل يف نقص متويل أنشطة خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية. إن تخفيض أو إلغاء أنشطة خدمات 
وتطرح خدمات  اإلنسانية.  االستجابة  تأثري ضار عىل  له  سيكون  العادية  اإلنسانية  للمساعدات  الجوي  للنقل  املتحدة  األمم 
األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية حاليا اقرتاح مرشوع للتخصيص الثاين للصندوق اإلنساين املشرتك من أجل 
الحصول عىل  1.2 مليون دوالر أمرييك – مام يخفض العجز إىل 6.8 مليون دوالر أمرييك – وذلك من شأنه أن يضمن استمرارية 
العمليات حتى منتصف نوفمرب. وتدعو خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية يف هذه األثناء إىل املزيد 

من التمويل من الجهات املانحة الرئيسية من أجل مواصلة األنشطة، ولخدمة املجتمع اإلنساين يف السودان حتى نهاية العام.

نظرة مستقبلية

القدرات  تقييم  تحديث  الطوارئ  حاالت  يف  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  اللوجستية  الخدمات  قطاع  يستكمل  وسوف 
اللوجستية السودان بحلول نهاية عام 2015، وهذا التقييم هو أداة عامة متاحة للجمهور عىل شبكة اإلنرتنت من شأنها أن 
تعطي املستخدمني معلومات شاملة عن جميع الخدمات اللوجستية يف البالد. وسيواصل قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت 
السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ أيضا سد الفجوات اللوجستية للرشكاء. وباإلضافة إىل ذلك، تعمل خدمات األمم املتحدة 
للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية وفق ميزانية مخفضة لألنشطة الجوية مع الحفاظ عىل نفس أسطول الطائرات كام هو 
الحال يف عام 2015. كام تتطلع خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية أيضا إىل إمكانية توسيع األنشطة 

والوصول إىل وجهات جديدة عىل أساس احتياجات االستجابة اإلنسانية.

ملحة عامة

الهدف االسرتاتيجي لقطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ هو توفري الدعم الستجابة 
اللوجستية  الخدمات  قطاع  يهدف  اللوجستية.   الرشكاء  قدرات  يف  تحديدها  جرى  التي  الفجوات  ولسد  اإلنساين  املجتمع 
واالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ لتحقيق هذا الهدف من خالل توفري خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي 
قطاع  إن  القطاع.  الرشكاء من  مع  الخدمة  ثنائية ملستوى  اتفاقيات  عليها ومن خالل  يعول  أن  اإلنسانية ميكن  للمساعدات 
الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ يحدد ويتصدى للفجوات اللوجستية، واالختناقات، 
واالزدواجية يف العمليات اإلنسانية لضامن توفري استجابة يعول عليها. ويسهل قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية 
الخرائط،  مثل  اللوجستية  الخدمات  معلومات  إدارة  ومنتجات  املنسقة،  اللوجستية  الحلول  الطوارئ  حاالت  يف  والالسلكية 
البنية التحتية لالتصاالت األمنية تندرج تحت عنوان »العمل  ومراقبة أسعار الوقود. وباإلضافة إىل ذلك، ويف حني أن صيانة 
كاملعتاد«، يوفر قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ البيانات، وخدمات االتصاالت يف 

حاالت الطوارئ كلام كانت هناك فجوات يف البنية التحتية املوجودة لالتصاالت. 

اإلنجازات

السلكية والالسلكية يف حاالت  اللوجستية واالتصاالت  الخدمات  يناير إىل أغسطس من عام 2015 حقق قطاع  املدة من  يف 
الطوارئ ما ييل:

توفري النقل الجوي إىل 26,908 راكبا، أكرث من نصف الهدف املحدد بعدد 42,000 راكب لعام 2015.	 
تقديم الخدمة ألكرث من 100 من رشكاء املجتمع اإلنساين مبا يف ذلك املوظفني من وكاالت األمم املتحدة، واملنظامت غري 	 

الحكومية، والجهات املانحة، والدبلوماسيني، واملسؤولني الحكوميني، والوفود رفيعة املستوى.
قام أسطول خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية بنقل بني 3,400 و 3,500 راكب يف كل شهر.	 
الطبي واألمني يف 	  للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية أيضا لجميع عمليات اإلجالء  استجابت خدمات األمم املتحدة 

حاالت الطوارئ عن طريق الجو، من بينهم سبع حاالت إجالء طبية، و تسع حاالت إجالء لدواٍع أمنية، وذلك حتى شهر 
أغسطس.

وقامت خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية بعدد 16 من الرحالت الجوية املخصصة يف عام 2015 	 
عالوة عىل مواصلة تقديم الخدمات العادية إىل حوايل 40 موقعا يف السودان، معظمها يف العمق امليداين. 

وقدم القطاع الخدمات اللوجستية مبا يف ذلك النقل الثنايئ وتوفري خدمات املستودع.  ويف الوقت الذي عادة ما تتم 	 
فيه هذه العملية من خالل برنامج الغذاء العاملي، يتوىل قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية يف 

حاالت الطوارئ تسهيل العملية، ويعمل كوسيط بني الجهة الطالبة، وبرنامج الغذاء العاملي.
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التحديات
- التمويل:

الجداول الزمنية	 

التباينات	 

-   بيئة التشغيل وإتاحة الوصول

-   القدرات:

عىل النطاق الداخيل	 

الرشكاء املنفذين	 

-   العوامل البيئية

نظرة مستقبلية
-   الرشاكة الجامعية املحسنة لصالح شعب السودان
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Kulbus
CONCERN, COSV, 

CRS, WR

Jebel Moon
CONCERN, War 

Child

El Fasher
AHA, COOPI, FAO, GAA/WHH, 
GERMAN RC, GOAL, ICRC, 
IOM, JRC, MSF-Spain, OCHA, 
Oxfam A., PA, Plan Sudan, 
Qatar RAF, RedR, RI, SC-S, 
UNDP, UNDSS/INGO Liaison, 
UNEP, UNFPA, UNHABITAT, 
UNHCR, UNICEF, UNRCSO,  
UNWOMEN, WFP, WHO, ZOA

Kebkabiya
WFP

El Sireaf
MSF-Spain

Tawilla
AHA, IOM, MSF-Spain

Dar El Salam
AHA, IOM

Kutum
GAA/WHH, GOAL , 
IOM, UNHABITAT, 
WFP

Umm Buru
COOPI, IOM, 
MSF-Spain

El Malha
COOPI, RI

El Kuma
IOM

Klaimendo
IOM

Mellit
COOPI, GERMAN 
RC, IOM, JRS

Saraf Omra
IOM

El Tina & Kornoi
IOM

Ed Daein
ARC, IRD, Tearfund, 
UMCOR, UNICEF, 
OCHA, WFP, WHO, 
ZOA

Adila
ARC, UMCOR

El Ferdous
Tearfund

Yassin
ARC, TearfundBielel

ARC, NCA, 

Tearfund

El Geneina
ADRA, CONCERN, COSV, CRS, 
FAR, HAI, IAS, ICRC, IMC, 
INTERSOS, IOM, IRW,  
MSF-Switzerland, Qatar RCS, 
SC-S, TGH, UNDP, UNDSS/INGO 
Liaison, FAO, UNFPA, UNHCR, 
UNICEF, OCHA, WFP, WHO, War 
Child, WR

Foro Baranga
CRS, SC-S

Habila
CRS, INTERSOS, 
SC-S, UNHCR, 
WFP

Kereinik
CONCERN, CRS,  
HAI, SC-S, 
UNHCR, War Child, 
WR 

Beida
IMC, Qatar RCS, 
War Child

Sirba
IAS, WR

Zalingei
CRS, DRC, FAO, IMC, 
INTERSOS, NCA, NEF, SC-S, 
Tearfund, TGH, OCHA, 
UNDSS/INGO Liaison, UNFPA, 
UNHCR, UNICEF, VSF-G, WFP, 
WHO

Mukjar
CRS, IMC, WFP

Umm Dukhun
CRS, IMC, 
Tearfund, TGH

Nyala
ARC, CIS, HAI, IAS, ICRC, IIRO, 

IMC, IOM, Mercy Corps-S, 
Muslim Aid UK, NCA, Oxfam A., 
Qatar Charity, Tearfund, TGH, 
UMCOR, UNDP, UNDSS/INGO 
Liaison, FAO, UNFPA, 
UNHABITAT, UNHCR, UNICEF, 
OCHA, WFP, WHO, WVI, ZOA

Gereida
ARC, CIS, ICRC,  
WFP, ZOA

El Salam
ARC

Kass
CIS, WVI 

Marshang
WVI

Niteaga
WVI

Dimsu & Tullus
ARC

Ed El Fursan
WVI 

Bindisi
CRS, TGH

Azum
CRS, SC-S

Organization No. of staff Organization No. of staff

Number of Aid Workers per Organization

W E S T  D A R F U R
ADRA Qatar RCS13
CONCERN SC-S137
COSV 58
CRS 153
FAO 4
HAI 20
IAS 19
ICRC 30
IMC 30
INTERSOS 11
IOM 15
IRW 23
MSF-Switzerland 21

UNDP

UNDSS/INGO Liaison

UNFPA
UNHCR
UNICEF

WFP

WHO

War Child

WR

15
66
15

11
2

19
62
16
121

5
36
93

TGH
OCHA 9

S O U T H  D A R F U R
ARC Tearfund476
CIS OCHA91
FAO UMCOR6
HAI UNDP3
IAS UNDSS/INGO Liaison13
ICRC UNFPA72
IIRO UNHABITAT12
IMC UNHCR85
IOM UNICEF15
Mercy Corps-S WFP43
Muslim Aid UK WHO17
NCA WVI72
Oxfam A. ZOA16

43
11
1

14
3

16
4

23
22
119
12

313
36

Qatar Charity 6

N O R T H  D A R F U R
AHA RedR16
COOPI RI37
FAO SC-S6
GAA/WHH UNDP23
GERMAN RC UNDSS/INGO Liaison60
GOAL UNEP246
ICRC UNFPA83
IOM UNHABITAT72
JRS UNHCR13
MSF-Spain UNICEF325
OCHA UNRCSO21
Oxfam A. UNWOMEN23
PA WFP21
Plan Sudan WHO22

6
243
11
18
2
9

15
2

20
25
2
2

160
10

Qatar RAF ZOA9 14

E A S T  D A R F U R
ARC OCHA151
IRD WFP9
Tearfund WHO59

4
24
1

UMCOR ZOA47
UNICEF 4

16

C E N T R A L  D A R F U R
CRS Tearfund91
DRC TGH70
FAO UNDSS/INGO Liaison1
IMC UNHCR135
INTERSOS UNICEF12
IRW OCHA67
NCA VSF-G72
NEF WFP3
SC-S 29

85
50
2

15
7
8
3
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Organisations that have implemented activities with HRP funding

ACT Alliance / Norwegian Church Aid
ACT Alliance / United Methodist Committee on Relief
Adventist Development and Relief Agency 
Almanar Voluntary Organization
Almassar Charity Organization for Nomads
Alsalam Organization for Rehabilitation and Development
Alshroog Organization for Social and Culture Development
American Refugee Committee
Anhar for Peace, Development and Humanitarian Work Organization
ASSIST
Association for Aid and Relief Japan
Business and Professional Women Organization
CARE International Switzerland in Sudan
Catholic Agency for Overseas Development
Catholic Relief Services
Concern Worldwide
Daaralsalam Development Association
Danish Refugee Council
El Ruhama Organization for Development and Humanitarian Aid
EMERGENCY - Life Support for Civilian War Victims ONG Onlus
FAO
FPDO
Gender and Peace Building Center
Global Aid Hand
Global Health Foundation

GOAL
HelpAge International UK
Human Appeal International
Humanitarian Aid and Development Organization
International Aid Services
International Medical Corps UK
International Organization for Migration
INTERSOS
Islamic Relief Worldwide
Jabal Marra Charity Organization
Japan International Volunteer Center
JASMAR Human Security Organization
Kings of Nile Organization for Development
Kuwaiti Patients Helping Fund
Labena Organization for Women Development Aid Capacity Building
Mercy Corps Scotland
MSF
Mubadiroon Organisation
Muslim Hands International
Nada Elazhar for Disaster Prevention and Sustainable Development
National Demining Units Organization
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OXFAM America
Panhealth Care Organization
Peace Bridge Association
Peoples' Organization for Development and Rehabilitation
Plan Sudan

P a r t N e r s  t h at  h av e  i m P l e m e N t e d / N o t  i m P l e m e N t e d 
a c t i v i t i e s  W i t h  h r P  f u N d i N G

33



Practical Action (formerly Intermediate Technology Development Group)
RDN
RedR UK
Relief International
Save the Children 
Sibro Organization for Development
Sudanese Development Call Organization
Sudanese Organization for Rehabilitation and Construction
Sudanese Red Crescent
Sustainable Action Group
Talawiet Organization for Development
TEARFUND
Triangle Génération Humanitaire
Turath Organization for Human Development
United Nations Children's Fund
United Nations Development Programme
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT)
United Nations Office for Project Services
United Nations Population Fund
United Peace Organization
Vet-Care Organization
Vétérinaires sans Frontières (Germany)
White Hand Organization for Development
World Food Programme
World Health Organization
World Relief
World Vision Sudan
Zarga Organization for Rural Development

Organisations that have not implemented activities with HRP funding

Al Amal Organization for Community Development
Almasheesh Organization for Development and Creative Art
Blady Charitable Organization
Charitable Organization for Recovery and Development
Child Rights Watch
Comitato di Coordinamento delle Organizzazione per il Servizio Volontario
Fellowship for African Relief
Friends of Children Society
Hope Africa Organization
HUMAN RELIEF FOUNDATION, UK
International Relief and Development
Kabakabiya Smallhoders Charitable Society
Kalma Youth Committee for Capacity Building
Local Action Organization
National Initiative for Development Organization
National Organization for the Humanitarian Service
Nuba Organization for Rehabiltation and Development
Organization for Voluntary Humanitarian Assistance Programme
Riaheen El Salam for Maternity and Childhood
Rufaida Health Foundation
Rural Community Development Organization
SawaSudan for Development and Humanitarian Aid
SEEMA Center for Training and Protection of Women and Child's Rights
Sudanese Hilef for Peace and Development Organization
Sudanese Women's General Union
Tadabeer for Assistance and Kindness Everywhere
The Sudanese Inmate Care Organization
Trust Rehabilitation and Development Organization
White Hand Organization for Development
Youth for Capacity Development Organization
ZAWD - Organization for Humanitarian and Development
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