
من توزي    ع البذور ( شخص138,000)أرسة 23,000استفادت 
ي 
 
جبل "بشمال دارفور و" الطويلة"واألدوات والمواد الغذائية ف

ي وسط دارفور" قولو"و" روكرو"بجنوب دارفور و" مرة
 
.ف

المساعدة

ي 325,810جرى تحصي   
 
أم "و" دار السالم"رأس ماشية ف

ي شمال دارفور، و" كورنوي"و" برو
 
ي نرتي"و" قارسيال"ف

ي " ت 
 
ف

.وسط دارفور

ي 6,600تلق  
 
ي 19تلميذ ف

 
مدرسة أطقم مستلزمات مدرسية ف

.دارفور وشمال كردفان

الفيضانات المظاهرات الكوليرا

المالريا انفجار الغاز

حالة بحث عن مفقودين564متابعة 

ي 120,800استفاد 
شخص من إمدادات الطوارئ الطبية الت 

ي إطار االستجابة لألحد
 
عت بها اللجنة الدولية ف :اث التاليةتبر

الصحة

إعادة الروابط العائلية

instagram.com/icrc

twitter.com/ICRC_Sudan

facebook.com/icrc

2019حقائق وأرقام عن عام 

حالة 175إغالق 
بحث عن مفقودين 

بنتائج إيجابية

رسالة 641تبادل 
صليب أحمر

همقارصين بعائالت3لّم شمل 

261تقديم مساعدات ل  
محتجًزا مفرًجا عنه

10,853إجراء 
مكالمة هاتفية

دعم ذوي اإلعاقة

ي تأهيلإعادةخدماتشخًصا 9,629تلق  
ةالهيئمنبدن 

،التعويضيةلألجهزةالعامة نةاللجمنبدعمللمعاقي  
األرضيةاأللغامضحايا من101هؤالءبي   منالدولية،
ةمنذ عالًجا يتلقونالذينأو الجدد  .طويلةفب 

 عالًجا من حالة حنف القدم251تلق  
ً
.طفال

دءلبمنًحا "الفارس  "و"نياال"منإعاقةذا شخًصا 123تلق  
وعات ةمش  .صغب 

المياه والرصف الصح  
 شخص444,406استفاد

ً
ي الدوليةاللجنةعملياتمنإجماال

 
مجالف

.واإلسكانالمياه

شخص من عمليات 424,310استفاد
ح وإصال المتعلقة بإنشاءاللجنة الدولية

ة المضخات اليدوية، واآلبار المحفور 
.يدوًيا وأحواض المياه

شخًصا 96تلق  
الح تدريًبا عىل إص

المضخات اليدوية
والتعامل مع 

.ةمشكالتها الطارئ

20,000تلق  
عات من شخص تبر

القرب + الكلور 
ي وباء 

خالل تفش 
ا الكولب 

ا 120شارك
ً
ة،والقانونيالقضائيةالعلومومركز العدل،وزارةمنفرد

،األحمر الهاللوجمعية ي
وسائلعىلومؤثرونوصحفيون،السودان 

،التواصل ي االجتماعي
 
ي الالتوعيةوجلساتالتدريبيةالدوراتف

أجرتها ت 
ي الدولي القانونلنش  الدوليةاللجنة

.اإلنسان 

لقانونلالوطنيةاللجنةعنممثلي   لخمسةالدعمالدوليةاللجنةقدمت
،الدولي  ي

وجمعيةالعامة،المخابراتوجهاز الخارجية،ووزارةاإلنسان 
،األحمر الهالل ي

،العونومفوضيةالسودان  ي
تدريبيةدوراتلحضور اإلنسان 

.بالخارج

ازحي   النحمايةحولمستديرةمائدةاجتماعإجراءالدوليةاللجنةساندت
،الدولي للقانونالوطنيةاللجنةنظمتهالذيداخلًيا، ي

وافتتحهاإلنسان 
ي االنتقالي السيادةمجلسعنممثلون

دلالعوزارةبمشاركةالسودان 
ي اإلنسالعونومفوضيةالخارجيةووزارةالسودانيةالمسلحةوالقوات

ان 
ي األحمر الهاللوجمعية

.السودان 

  
 
القانون الدول  اإلنسان
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شمال 
دارفور

جنوب 
دارفور

وسط 
دارفور

النيل األزرق
جنوب 
كردفان

ي الدوليةاللجنةتعمل
 
لمساعدة1978عاممنذ السودانف

رين اعمنالمتض  ي المسلحالب  
 
جنوبو األزرقوالنيلدارفور ف

ي الدولي بالقانونالمعرفةونش  كردفان،
أعمالنا ملوتش.اإلنسان 

ي 
 
،الوقتف معيةجمعبالتعاونأو مستقلبشكلسواءالحارص 

،األحمر الهالل ي
ةالرعايومرافقالمستشفياتدعمالسودان 

هالمياهيئاتمعوالعملوالمستلزمات،باألجهزةالصحية
ودعمية،النقالمياهعىلالسكانحصولفرصلتحسي   المحلية
ي الحكوميةالهيئات

لذويالتأهيلإعادةخدماتتقدمالت 
ي للنازحي   العاجلةالمساعداتنقدمكما .اإلعاقة

 
قالمناطف

رة اع،منالمتض  ،المزارعي   عىلواألدواتالبذور ونوزعالب  
ن ةمساعدأعمالنا وتشمل.األمراضمنالرعاةماشيةونحصِّ
ي العائالت

اعاتشتتتها الت  وحأو الب   بي   االتصالةاستعادعىلالب  
منبطلعىلبناءً المحتجزينعناإلفراجوتسهيلأفرادها،
عنهمالمفرجللمحتجزينالمالبسوتوفب  المعنية،األطراف
ديارهمإلنقلهمتكاليفوتحمل

  الفاش  
 
البعثة الفرعية للجنة الدولية ف

ل رقم  الفارس  –، حي التكارير 164مب  

ي 
ون  يد اإللكب  al.fashir@icrc.org: البر

+240( 0)924901252/912167668: هاتف

يا 008821651021232: هاتف البر

  الخرطوم
 
بعثة اللجنة الدولية ف

ل رقم -33العمارات شارع رقم  الخرطوم، السودان1831: ، الخرطوم، صندوق بريد16مب  

+249912164931:، هاتف محمول+240( 0)6/5/183476464: هاتف

ي 
ون  يد اإللكب  Kha_khartoum@icrc.org:  البر

https://www.icrc.org/ar/where-we-work/africa/sudan

  زالنح   
 
البعثة الفرعية للجنة الدولية ف

ل رقم  ي –ب، حي السوق /2، مرب  ع 154مب   زالنجر

ي 
ون  يد اإللكب  zalingay@icrc.org: البر

713822038-0123044527-0912167958:  هاتف

يا 00821651127505:  هاتف البر

  نياال
 
البعثة الفرعية للجنة الدولية ف

ل رقم  ل رقم  مب   د، شارع السينما، نياال5، مرب  ع 10مب  

ي 
ون  يد اإللكب  nyala@icrc.org: البر

+249711826145/711825077: هاتف

يا 008821651190256: هاتف البر

  السودان
 
عناوين مكاتب اللجنة الدولية ف

  الدمازين
 
البعثة الفرعية للجنة الدولية ف

ل رقم  ، حي الدرجة، الدمازين15، مرب  ع 193مب  

ي 
ون  يد اإللكب  aalarkoubi@icrc.org: البر

+249912508219: هاتف

يا 008821621117564: هاتف البر
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