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اجاميل عدد السكان                                          

5.8 مليون             38.4 مليون             
عدد األشخاص املحتاجني

4.6 مليون             
عدد االشخاص املستهدفني

952 مليون             
املطلوبات )بالدوالر االمرييك(

80
عدد الرشكاء االنسانيني

هذه ملحة عامة لالحتياجات االنسانية الرئيسية يف السودان. للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اللمحة العامة لإلحتياجات االنسانية للعام 2016.

هناك ما يقدر بنحو 430,000 من االشخاص قد عادوا منذ اندالع النزاع يف عام 2003، مبا يف ذلك 105,020 شخص خالل العامني املاضيني

300,000
من الالجئني السودانيني
)مفوضية الالجئني يف تشاد(

2,000
من الالجئني السودانيني

)مفوضية الالجئني(

244,000
من الالجئني السودانيني

)مفوضية الالجئني(

38,000
من الالجئني السودانيني

)مفوضية الالجئني(

2.8 مليون 
من الواطنني املحتاجني يف 

جميع أنحاء السودان

2.0 مليون 
من النازحني املحتاجني 

يف دارفور

 230,000
نازحون محتاجون يف 

املنطقتني

نازحون

الجئون

سكان

تحركات السكان

املصدر: حكومة السودان والرشكاء االنسانيني – 
ديسمرب 2015

 126,000
من الالجئني املحتاجني يف 

رشق السودان

 5,000
من الالجئني املحتاجني يف واليتي 

الشاملية، ونهر النيل

 327,000
من الالجئني املحتاجني يف والية 

الخرطوم

 118,000
من الالجئني املحتاجني يف والية 

49,000 النيل األبيض
من الالجئني املحتاجني يف 
واليات شامل، وجنوب، 

وغرب كردفان

 6,000
من الالجئني املحتاجني يف والية 

النيل االزرق

 62,000
من الالجئني املحتاجني يف 

دارفور

جنوب السودان 

تشاد 

أثيوبيا

إرترييا 

جمهورية أفريقيا الوسطى 

ليبيا 

مرص 

جمهورية الكنغو الدميقراطية 

البحر األحمر

البحر األحمر

الشاملية 

شامل كردفان 

شامل دارفور 

غرب دارفور 

وسط دارفور 

جنوب دارفور  رشق دارفور 

غرب كردفان 

جنوب كردفان  النيل االزرق 

النيل األبيض 

كسال

سنار

القضارف

الجزيرة 

الخرطوم

نهر النيل 

تقدر وكالة اإلغاثة وإعادة اإلعامر السودانية 545,000 نازحني آخرين قد 
نزحوا اىل املناطق التي تخضع لسيطرتهم

أبيي
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مقدمة بقلم 

منسق الشؤون 
اإلنسانية

عىل الرغم من الجهود املستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية والدولية يف السنوات األخرية، إال أن السودان ما زال يواجه احتياجات إنسانية كبرية ومتنوعة. 

ومن أجل الرتكيز عىل إيصال املساعدات اإلنسانية للفئات األكرث عرضًة للمخاطر، متثل خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2016 محاولًة لتحديد احتياجات األشخاص باستخدام 

معايري الضعف بدال عن الحالة. وعىل وجه الخصوص، وبدالً من افرتاض أن جميع األشخاص النازحني هم من املحتاجني بسبب كونهم نازحني، فقد جرى ترتيب االحتياجات 

املنقذة للحياة واجراءات حامية األشخاص املعرضني للمخاطر حسب األولوية.

إن االحتياجات اإلنسانية األساسية يف السودان هي وليدة عدة عوامل. فموجات النزوح املستجدة، وتلك التي تطاول أمدها نتيجة للنزاع، تؤثر سلباً عىل عملية الحصول عىل 

الخدمات األساسية وتعطل سبل العيش واألمن الغذايئ لكثريٍ من الناس. كذلك يف العديد من املناطق، تتفاقم أوضاع انعدام األمن الغذايئ بسبب الظواهر املناخية السالبة. 

ويظل معدل انتشار سوء التغذية الحاد بني األطفال دون سن الخامسة فوق عتبة الطوارئ يف عدة مناطق يف البالد. وعالوة عىل ذلك، فقد ظلت وترية حركة الالجئني ألسف، 

يف ارتفاٍع مستمر. ونتيجة للنزاع وحالة انعدام األمن الغذايئ يف دولة جنوب السودان، ال يزال الالجئون يواصلون العبور إىل السودان طلبا للحامية واملساعدات، مام يفاقم 

الضغط عىل املوارد املحدودة للمجتمعات املضيفة. لذا، فإن كرم الضيافة الذي أبداه السودان تجاه الوافدين من الالجئني هو جدير بالحفاوة والثناء.

ان االسلوب الذي ستنتهجه خطة االستجابة االنسانية للعام 2016، سيتمثل يف استهداف الفئات األكرث عرضًة للمخاطر، مبا يف ذلك الالجئني من دولة جنوب السودان. 

وتسعى الخطة لطلب مبلغ 952 مليون دوالر امرييك لتلبية االحتياجات اإلنسانية لعدد 4.6 مليون شخص هم هدف هذه الخطة: منه 581 مليون دوالر للنازحني، 225 

مليون دوالر لالجئني، و146 مليون دوالر للسكان املعرضني للمخاطر.

ومتاشيا مع هذا اإللتزام القوي تجاه العمل اإلنساين املبديئ، سيسعى الرشكاء يف املجال اإلنساين لتلبية االحتياجات اإلنسانية أينام وجدت يف السودان، مبا يف ذلك يف املناطق 

التي يصعب الوصول إليها مثل واليات دارفور، وواليتي جنوب كردفان والنيل األزرق.

وتظل الرشاكات القوية بني الجهات الفاعلة الوطنية والدولية حاسمة أيضاً، لضامن حصول االشخاص عىل املساعدات املنقذة للحياة التي يحتاجون إليها.

وعىل الرغم من أن الدور الرئييس للمساعدات اإلنسانية هو مساعدة ااالشخاص عىل البقاء والحفاظ عىل كرامتهم، اال أن خطة االستجابة اإلنسانية، تستصحب يف جميع 

أساليبها، زماناً ومكاناُ، إمكانية تقليل اعتامد املجتمعات املحلية عىل املساعدات الخارجية. ويرسي ذلك بشكٍل خاص عىل جهود االستجابة املقدمة ملجتمعات النازحني الذين 

تطاول أمد نزوحهم. ويف عام 2016، وأيضاً يف السنوات املقبلة، ستعمل الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية يف السودان عىل تعزيز التامسك والتآزر بني جهود االستجابة 

التنموية واإلنسانية، بحيث تستطيع أن تعمل بشكٍل مشرتك مع الحكومة، لضامن استدامة تقديم الخدمات األساسية للمحتاجني، وال سيام أولئك الذين يرزحون تحت وطأة 

حاالت النزوح الذي طال أمده.

ان خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2016، توفر وسيلة للميض قدماً ملواجهة التحديات الكامنة يف التخطيط، واالستجابة لالحتياجات واسعة النطاٍق يف سياق األزمات 

املتطاولة. لذا، يجب أن تتضافر جميع جهودنا لتوسيع نطاق عملية اتاحة وصول املساعدات اإلنسانية، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية لتقديم استجابة قوية وفعالة.

السيدة مارتا رويدس

املنسق املقيم للشؤون اإلنسانية
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مقدمة بقلم 

املفوض العام ملفوضية 
العون اإلنساين

لقد جرى تطوير خطة اإلستجابة  اإلنسانية للعام 2016م بالتعاون مع األمم املتحدة والرشكاء بهدف اإلستجابة لإلحتياجات اإلنسانية يف املناطق املحتاجة بالسودان. 

وتستصحب هذه الخطة معظم جهود الجهات الفاعلة يف البالد، وتأخذ بعني اإلعتبار إسرتاتيجيات الحكومة للعمل اإلنساين، وتضع األولويات الوطنية يف قلب الخطة.

ونحن إذ نشيد مبستوى التنسيق والتعاون بني كل رشكاء العمل اإلنساين من الجهات الحكومية ذات الصلة واالمم املتحدة الذي حقق نتائج مميزة واسفر عن مساهامت 

انسانية مشهودة يف الكثري من األزمات وحاالت الطوارئ. ونحن اذ نثمن مساهامت األمم املتحدة ووكاالتها املختلفة والجهات املانحة، واملنظامت غري الحكومية الوطنية 

والدولية يف تقديم املساعدة للمتأثرين، نؤكد رضاءنا عن مستوى التنسيق مع األمم املتحدة يف وضع خطة العام 2016م حيث تم العمل مبشاركة فاعلة وشفافة مع اآللية 

الوطنية املكونة ملتابعة الخطة املشرتكة. 

ان حكومة السودان ستظل ملتزمة بتسهيل عملية تنفيذ خطة اإلستجابة هذه. فالتنسيق والرشاكة بني الحكومة واألمم املتحدة، فضالً عن املنظامت اإلنسانية الوطنية 

والدولية األخرى، هام أمران بالغا األهمية لضامن حصول املحتاجني عىل الحامية اإلنسانية واملساعدات الالزمة التي يحتاجون اليها يف الوقت املناسب، وبطريقة منهجية. 

وهذا سيمكن الرشكاء يف املجال اإلنساين من اإلستجابة لإلحتياجات اإلنسانية، ومن تعزيز مرونة املجتمعات املحلية ودعم الحلول املستدامة.

ان حكومة السودان تقدر الجهود املبذولة لتعزيز القدرات الوطنية ملعالجة اإلحتياجات اإلنسانية بطريقة شاملة. فالجهود املشرتكة لتعزيز القدرات الوطنية يف مجال 

التخطيط اإلنساين واإلستجابة لها أهمية قصوى.

ومع اإلعرتاف بالتحديات التي واجهتنا يف مجال تبادل املعلومات والرصد والتقييم، إال اننا مع ذلك، نشري اىل اهمية الحاجة اىل رشاكة فعالة بني الجهات الفاعلة اإلنسانية، 

بهدف تعزيز التكامل يف األدوار، وتبادل املعرفة. وهذا يعترب أساسياً لضامن الدعم اإلنساين وربطه بالتعايف املبكر والتنمية.

ندعو لتعزيز بناء وإقامة رشاكات متوازنة وفاعلة مع كافة الجهات العاملة بالسودان الحكومية وغري الحكومية مبا يخدم األهداف االسرتاتيجية واألولويات الوطنية املتمثلة 

يف تعزيز قدرة األرس واملجموعات واملجتمعات املستضيفة عىل تخفيف املخاطر وتحمل الصدمات بشكل أفضل وترقية وتيسري الحلول املستدامة للنازحني واملجتمعات 

املترضرة يف املحليات املستهدفة لضامن فعالية العمل الطوعي واإلنساين. وتحقيق هدف الرشاكة يف الوصول للمترضرين واملحتاجني للخدمات اإلنسانية.

ننتهز هذه السانحة للتأكيد عىل رضورة وأهمية عملية املتابعة الدورية املشرتكة لربامج ومرشوعات الخطة والعمل عىل تقييم وتقويم ما يتم احرازه من تقدم ، للوصول 

للفائدة العظمى  من املوارد املتاحة.

وأخرياً أود أن أتقدم بالشكر لجميع الذين أسهموا يف تطوير هذه الخطة. ونتوجه بشكر خاص ألعضاء اآللية الوطنية ولألمم املتحدة. مع خالص التمنيات بإستمرار املشاركة 

النشطة، وكذلك الجهود املبذولة لخدمة املحتاجني.

معايل السيد أحمد محمد آدم

املفوض العام ملفوضية العون اإلنساين 
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37M

63M
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42M

68M
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25M
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Baghdad

1 million

500,000
250,000

SennarGedarefAbyei AreaN. KordofanKhartoumRed Sea
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NINEWA
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4

112

4

17
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8

30 31

8
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31

15

26

34
18

ملحة رسيعة
خطة االستجابة اإلنسانية

سوء التغذية )السكان املعرضون للمخاطر(

*87 مليون دوالر             

الهدف االسرتاتيجي رقم 4 

الحد من انعدام األمن الغذايئ 

وسوء التغذية إىل ما دون 

مستويات الطوارئ يف جميع أنحاء 

السودان.

الهدف االسرتاتيجي رقم 3 

تحديد أولويات اإلغاثة يف حاالت 

الطوارئ إلنقاذ حياة األشخاص 

األكرث ضعفا من املتأثرين 

بالنزاعات والكوارث.

الهدف االسرتاتيجي رقم 2 

تعزيز االعتامد عىل الذات، بالنسبة 

لألشخاص املتأثرين بالنزاعات، 

وتسهيل حلول دامئة، مبا يف ذلك 

من خالل عمليتي الدمج والعودة 

الطوعية. 

الهدف االسرتاتيجي رقم 1 

حامية األرواح والرفاهية األساسية 

للمدنيني املتأثرين بالنزاعات أو 

الكوارث الطبيعية.

نازحون

*581 مليون دوالر             

سكان معرضون ملخاطر ظاهرة النينيو

*59 مليون دوالر             
الجئون

*225 مليون دوالر             

عدد الناس املحتاجني

5.8 مليون             

عدد الناس املستهدفني

4.6 مليون             

املطلوبات بالدوالر االمرييك

952 مليون             

اإلنتشار العمليايت: عدد رشكاء خطة االستجابة االنسانية

عايل                متوسط          منخفض

االستـــجابة التشــغيلية

متطلبات متويل خطة االستجابة االنسانية للعام 2016 

*952 مليون دوالر             

* مبالغ تقديرية.

   80

خطورة اإلحتياجات:
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-
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-

0.7M

   0.3M                 0.12M  0.02M                      0.1M   

1.08M                  0.35M                 0.1M                   0.01M   

1.97M                 0.35M              0.11M                   2.21M 

2.23M                 0.35M              0.07M                   0.97M

         -                             -                         -                              - 

0.16M                  0.02M              0.01M                     1.3M 

1.97M           0.7M               0.05M                  0.51M                             

0.23M                          -                0.09M                              -

   1.6M                 0.35M              0.15M                      1.6M
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50%

50%

51%

51%

-

51%

55%

40%

55%

-
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99 | 1 | 0%

60 | 35 | 5%

40 | 55 | 5%

53 |38 | 9%

-

85 | 15 | 0%

60 |  33 | 7%

69 |  26 | 5%

60 | 33 | 7%

-

62 | 34 | 4%

50.0M

29.9M

321.5M

66.0M

27.8M

97.1M

47.2M

27.3M

78.5M

16.0M

190.9M

Education

ES/NFI1

FSL2

Health

LET3

Nutrition

Protection

RRR4

WASH5

Common Services

RMS6

Refugee Non-
Sectoral Response

Emergency telecom.

1. Emergency Shelter/Non-Food Items
2. Food Security & Livelihoods
3. Logitics & Emergency Telecomunications
4. Recovery, Return & Reintegration
5. Water, Sanitation & Hygiene
6. Refugee Multi-Sector

اإلحتياجات، األهداف، 
واملتطلبات

ملخص

تستهدف خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام 2016، عدد 4.6  مليون شخص من 

أصل 5.8  مليون من االشخاص املحتاجني يف السودان. وهذا االنخفاض الذي يقدر 

بنحو 800,000 من االشخاص املستهدفني باملقارنة مع ما جاء يف خطة اإلستجابة 

االنسانية للعام 2015، هو نتيجة لتحديد صارم لألولويات التي تتصدى ملعالجة 

االحتياجات املتعددة، وكذلك االحتياجات متعددة القطاعات، مع الرتكيز يف 

الغالب عىل مستويات الضعف بدالً عن الرتكيز عىل الحالة.

 

وتنشأ االحتياجات يف السودان يف املقام األول بسبب موجات النزوح املستجدة، 

مبا يف ذلك نزوح الالجئني من دولة جنوب السودان، وسوء التغذية، وانعدام األمن 

الغذايئ التي فاقمتها ظاهرة النينيو. ويشتمل نداء خطة االستجابة االنسانية للعام 

2016، توفري مبلغ 952 مليون دوالر أمرييك، أقل بنسبة 8 يف املائة من نداء خطة 

االستجابة االنسانية للعام 2015، مام يعكس انخفاض نسبة السكان املستهدفني، 

وكذلك النهج العام لتحديد األولويات يف جميع القطاعات.

اجاميل حسب الحالة فئات االشخاص املستهدفني بالعمر والنوعاملتطلبات

االشخاص 

املحتاجون

االشخاص 

املستهدفون
نازحون الجئون عائدون أشخاص اكرث 

عرضة للمخاطر

اطفال،

 بالغني،

 مسنني* 

نسبة 

االناث 

النسبة من 

اإلجاميل

اإلجاميل

* أطفال )≥ 18 يف سن سنة(، بالغني )59-18 سنة(، مسنني )≤ 59 سنة(
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1234 حامية أرواح ورفاهية 

املدنيني املتاثرين 

بالنزاعات واالزمات

تعزيز املرونة الذاتية 

وتسهيل الحلول 

املستدامة، مبا يف ذلك 

عرب عمليتي الدمج 

والعودة الطوعية

ضامن توفر مواد 

اإلغاثة املنقذة 

للحياة لألشخاص 

املعرضني للمخاطر 

املتاثرين بالنزاعات 

واألزمات

الحد من اوضاع انعدام 

األمن الغذايئ إىل ما دون 

عتبة الطوارئ

الهدف االسرتاتيجي االكرب لخطة اإلستجابة النسانية هذه، هو حامية األرواح . 1

والرفاهية األساسية للمدنيني املتأثرين بالنزاعات أو الكوارث الطبيعية. 

ويركز هذا الهدف عىل حامية املدنيني من العنف وسوء املعاملة، خاصًة 

من قبل أطراف النزاع، والوقاية من التعرض ملزيد من العنف وسوء املعاملة 

من خالل تشجيع اإلحرتام الكامل لحقوق األفراد. فاحتياجات الناس تتخطى 

آفاق املساعدات املادية، وتتطلب توفري استشارات وأنشطة حامية محددة. 

ويعمل املجتمع اإلنساين بالتعاون مع حكومة السودان وغريها من الرشكاء 

عىل ضامن مساعدة ودعم االشخاص املحتاجني، يف اطار املبادئ األساسية 

لإلنسانية، وعدم التحيز، والحياد، واالستقالل. ومن خالل هذا الهدف، يلتزم 

الفريق القطري اإلنساين عالوًة عىل ذلك أن  يأخذ يف االعتبار اإلحتياجات 

الخاصة للنساء، والرجال؛ والفتيان والفتيات؛ وكذلك الفئات الضعيفة مثل 

كبار السن، واملعاقني، واالشخاص املصابني بأمراٍض مزمنة. ويجرى تعميم 

الحامية، كمفهوم، يف جميع التدخالت الربنامجية.

ومن األهداف االسرتاتيجية الشاملة تعزيز االعتامد عىل الذات، بالنسبة . 2

لألشخاص املتأثرين بالنزاعات، وتسهيل حلول دامئة، مبا يف ذلك من خالل 

عمليتي الدمج والعودة الطوعية. أما بالنسبة للغالبية العظمى من ااألشخاص 

النازحني ألكرث من عام، فإن األولوية هي تقديم مساعدات اإلغاثة بطريقٍة 

مستدامة لتعزيز املرونة الذاتية. ويلتزم الرشكاء يف تنفيذ هذه الخطة عىل 

وجه الخصوص، بتطوير برامج طوارئ عىل نسٍق ميكن األشخاص املتاثرين من 

ان يصبحوا أكرث اعتامداً عىل الذات، وبالتايل تقليل االعتامد عىل املعونات، 

مام يرتتب عليه بناء قدرات الرشكاء الوطنيني. وسيستمر الرشكاء يف املجال 

اإلنساين يف التواصل مع، وتشجيع الرشكاء الحكوميني ورشكاء التنمية ذوي 

الصلة لضامن أن يتكامل العمل اإلنساين مع التنمية وخطوات الحوكمة 

املطلوبة ملعالجة األسباب الجذرية للحاجة اإلنسانية لهؤالء االشخاص الذين 

طالت مدة  نزوحهم ألكرث من عام.

أما  يف مواجهة موجات نزوح السكان املتكررة داخل أو خارج البالد، فضالً . 3

عن الكوارث الطبيعية، ستواصل خطة االستجابة االنسانية هذه تحديد 

أولويات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ إلنقاذ حياة األشخاص األكرث ضعفا من 

املتأثرين بالنزاعات والكوارث. فاحتياجات اإلغاثة الطارئة للنازحني، سواًء 

كانوا داخل أو خارج السودان، هي متشابهة. ويتطلب إنقاذ حياة الناس 

املعرضني للمخاطر الحفاظ عىل وسائل عيشهم، وأمنهم الغذايئ، وتوفري 

االحتياجات الحرجة لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وكذلك 

ضامن حامية االشخاص املعرضني للمخاطر من العنارص، وتسهيل إتاحة 

الوصول اىل، والحصول عىل الخدمات األساسية مثل املياه واملرافق الصحية، 

والصحة، والحامية اإلنسانية، والتعليم . ويحتاج األشخاص األكرث عرضًة 

للمخاطر من )النساء، واألطفال، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقة( إىل دعٍم  

من نوٍع خاص.

أما الهدف االسرتاتيجي األخري، فهو الحد من انعدام األمن الغذايئ وسوء . 4

التغذية إىل ما دون مستويات الطوارئ يف جميع أنحاء السودان. وميثل هذا 

الهدف االعرتاف بأنه بينام تفاقم أوضاع النزوح، وانعدام االمن الغذايئ من 

أزمات سوء التغذية، اال أن لها أسبابها الواضحة، والتي تتطلب استجابات 

مصممة بطريقٍة محددة.

اإلسرتاتيجية
األهداف

يسعى الفريق القطري االنساين لتحقيق أربعة اهداف التي سيجري دعمها بأساليب برامجية قصرية

وطويلة املدى.
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التشغيلية
القدرة

يوجد اليوم 220 من املنظامت اإلنسانية الدولية والوطنية العاملة يف السودان، من 

بينهم 80 هم رشكاء يف خطة االستجابة االنسانية هذه.  وتعمل حوايل 70 يف املائة 

منها يف اقليم دارفور )155 منظمة(. ومن بني هذه املنظامت ال 155 يف دارفور، 

هناك 13 من وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى، وكذلك 42 من 

املنظامت غري الحكومية الدولية.

وهناك منظامت غري حكومية دولية و 100 من املنظامت غري الحكومية الوطنية. 

وقد تناقص عدد العاملني يف مجال االغاثة الذين يعملون يف وكاالت األمم املتحدة 

واملنظامت غري الحكومية الدولية يف دارفور ، من 17,700 موظف يف عام 2009 إىل 

5,000 يف عام 2015 )98 يف املائة من ال 5,000 هم موظفون وطنيون(. وباإلضافة 

إىل ذلك، فقد قام عدد من املنظامت غري الحكومية الدولية يف السنوات األخرية 

باغالق عملياتها يف أجزاء من دارفور، وخاصًة يف والية غرب دارفور، إما لعدم 

وجود التمويل أو بسبب القيود يف بيئة التشغيل. ويف الواقع، فإن القدرة التشغيلية 

للرشكاء يف املجال اإلنساين هي ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية اتاحة الوصول املستدام 

وغري املقيد، والقدرة عىل الحفاظ عىل املوظفني الالزمني حيث تكون االحتياجات 

أكرب، وكذلك بالتمويل من الجهات املانحة. وتسلط الخريطة ادناه الضوء عىل 

انتشار رشكاء خطة االستجابة االنسانية للعام 2016، وشدة االحتياجات حسب 

الوالية واملحلية.

البحر األحمر
الشاملية 

شامل كردفان 

شامل دارفور 

غرب دارفور 

وسط دارفور 

جنوب دارفور 

رشق دارفور 

غرب كردفان 

جنوب كردفان  النيل االزرق 

النيل األبيض 

كسال

سنار القضارف

الجزيرة 

الخرطوم

نهر النيل 

أبيي

عدد الرشكاء يف املجال اإلنساين

شدة االحتياجات

عدد رشكاء اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت يف خطة 

االستجابة االنسانية

80
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 344,714,745 

 156,762,671 

 110,247,169 

 40,594,240 

 37,085,384 

 27,182,493 

 25,994,000 

 18,285,476 

 17,916,114 

 17,094,419 

 14,397,912 

 11,893,075 

 6,664,288 

 5,981,198 

 5,764,528 

 5,710,000 

 4,869,711 

 4,700,000 

 4,329,295 

 4,300,162 

 4,235,058 

 4,152,617 

 4,099,995 

 4,008,123 

 3,796,999 

 3,618,083 

 3,560,418 

 3,424,362 

 3,033,788 

 2,793,284 

 2,535,145 

 2,411,780 

 2,295,529 

 2,252,768 

 2,207,335 

 1,987,275 

 1,975,000 

 1,790,000 

 1,750,000 

 1,715,135 

 1,648,560 

 1,385,582 

 1,382,199 

 1,297,453 

 1,268,815 

 1,250,300 

 1,246,207 

 1,224,762 

 1,010,602 

 1,010,000 

 999,500 

 950,000 

 941,813 

 893,551 

 891,708 

 805,995 

 798,936 

 762,100 

 720,324 

 707,000 

 705,000 

 700,000 

 684,611 

 636,000 

 600,014 

 542,693 

 522,000 

 510,390 

 500,000 

 485,708 

 469,981 

 400,000 

 369,000 

 363,061 

 276,464 

 260,000 

 258,493 

 255,000 

 203,000 

 124,849 

املنظامت املشاركة ومتطلبات التمويل )بالدوالر االمرييك(

متطلبات التمويل 
املنظمةيف 2016

متطلبات التمويل 
املنظمةيف 2016

متطلبات التمويل يف 
2016

برنامج الغذاء العاملي

مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني

اليونسيف

املنظمة الدولية للهجرة

الفاو

برنامج االمم املتحدة للنقل الجوي للشحنان االنسانية

منظمة الصحة العاملية

انقاذ الطفولة

منظمة الرؤية العاملية

أسست

صندوق األمم املتحدة للسكان

مكتي األمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية

دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام

كونسرين

بالن سودان

منظمة األمم املتحدة للسالم

يد املعونة العاملية

أوكسفام أمريكا

منظمة كري الدولية سويرسا

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

منظمة لبنة لتنمية وبناء قدرات املرأة

الهيئة الطبية الدولية - بريطانيا

االغاثة االسالمية حول العامل

قول

منظمة السودان للتعليم املفتوح

منظمة اصدقاء السالم و التنمية

أدرا

مريىس كور - اسكتلندا

املنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية

بالن

املسار

ملنظمة العاملية للرؤية الدولية

برنامج االمم املتحدة االمنايئ

سربو

الجمعية السودانيه ملكافحة األلغام األرضية

منظمة الرعاية الصحية - بانكري

يد املعونة العاملية

طوارئ

العمل الزراعي األملاين

مجلس الالجئني الدمناريك

طفل الحرب - كندا

مؤسسة رفيدة 

منظمة حلف السودان للسالم والتنمية

خدمات املساعدات الدولية

الهالل االحمر السوداين

براكتال اكشن 

عون الكنيسة الرنويجية 

امكور 

صندوق مساعدة املرىض الكويتي

منظمة سند الخريية 

وكالة دارفور للتنمية واإلعامر

منظمة طويلة للتنمية

منظمة املنار الطوعية

العون االنساين والتنمية

االغاثة العاملية

نداء

املنظمة السودانية العادة التعمري والتشييد 

االغاثة الدولية

بياطرة بال حدود االملانية

مؤسسة نون الخريية

منظمة املبادرة الوطنية للتنمية 

االتحاد العام للمرأة السودانية

سوا سودان للتنمية والعون االنساين

منظمة نداء التنمية السوداين

دارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن

مجموعة االعامل املستمرة

منظمة االرسة الكربي 

جمعية جرس السالم 

كويب

منظمة الرتاث 

رابطة املعونة واإلغاثة )اليابان(

اللجنة االمريكية لالجئني 

منظمة رعاية النزيل السودانية 

منظمة تواصل األمل الخريية

منظمة النهضة 

منظمة سامرتن 

منظمة الرشوق للتنمية اإلجتامعية والثقافة

منظمة السالم للتنمية الريفية

وزارة التخطيط والتنمية

منظمة رهيد الفرسان

تصوير: أ. قونزاليز / يوناميد
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املنظمة
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Part III - annexes: PartIcIPatIng organIsatIons & fundIng requIrements (us$)

.طبعت هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القطري اإلنساين، والرشكاء

.تقدم هذه الوثيقة الفهم املشرتك للفريق القطري اإلنساين لألزمة، مبا يف ذلك االحتياجات اإلنسانية األكرث إلحاحاً، وتعكس تخطيط الفريق القطري اإلنساين لالستجابة اإلنسانية املشرتكة

 التعيني املستخدم وطريقة عرض املواد يف هذا التقرير ال تعرب عن أي رأي من جانب الفريق القطري اإلنساين والرشكاء فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها،

.أو بشأن ترسيم حدودها أو معاملها

www.unocha.org/sudan

www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

@UNOCHA_Sudan

UNOCHA Sudan

Humanitarian Kiosk


