اللجنة الدولية للصليب األحمر ،السودان ،حقائق وأرقام 2015
يتركز عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر في السودان ،من خالل التعاون مع جمعية الهالل األحمر السوداني،
على زيارة المحتجزين لرصد ظروفهم المعيشية والمعاملة التي يلقونها ،وتوفير المساعدات األساسية والرعاية الطبية،

جراء
وتحسين الحصول على المياه والصرف الصحي ،واعادة الروابط العائلية بين األفراد الذين تشتت شملهم من ّ
النزاع الدائر هناك.
فيما يلي نظرة عامة على أنشطة اللجنة الدولية في السودان في :2015
تعزيز وسائل كسب العيش ،واألمن الغذائي واالستجابة للطوارئ
 استفادة أكثر من  258,400فرد من توزيع بذور وأدوات زراعية ،في جبل مرة ،بمن فيهم من يعيشون
في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

 حصول أكثر من  31,200شخص ،معظمهم من النازحين ،على مساعدات غذائية.
 توفير مستلزمات منزلية أساسية لزهاء  14,600شخص لتحسين ظروفهم المعيشية.

 التبرع ألكثر من  180,000شخص في فروع جمعية الهالل األحمر السوداني بحوالي  7,000طقم

الجركن وجرادل المياه وفرش النوم وطرود
من أطقم المستلزمات المنزلية األساسية مثل القماش المشمع و ا

المالبس والصابون والبطانيات.
تحسين الحصول على المياه

 تحسين حصول أكثر من  109,600شخص على المياه بعد إصالح شبكات إمداد المياه الريفية.

 توفير ثمانية قرب للمياه ودعم مالي لتحسين الحصول على مياه نظيفة وآمنة في مخيمات الالجئين في والية
النيل األبيض لخدمة  8,000شخص في اليوم.

تحسين تقديم الرعاية الصحية ومساعدة الجرحى
 حصول أكثر من  98,490شخص على استشارات كمرضى خارجيين ،وتلقى حوالي  47,190شخصا
عالجا طبيا في مستشفيات تدعمها اللجنة الدولية ،ثالثة منها في دارفور وواحدة في غرب كردفان.

 التبرع بأربعة طرود خاصة بجرحى الحرب لو ازرة الصحة االتحادية لالستجابة لحاالت الطوارئ ،خاصة في
دارفور.

 التبرع بحوالي  5,000ناموسية لتوزيعها على الحوامل واألطفال في مناطق دارفور الريفية لتقليل النسبة
المرتفعة لإلصابة بالمالريا.

 توفير  10طرود للتدخل الطارئ لمواجهة االحتياجات الطبية لحوالي  1,000شخص لفترة ثالثة أشهر.
 إمداد جمعية الهالل األحمر السوداني بحوالي  785طرد لإلسعافات األولية ،منها ُ 400وّزعت على متطوعي
فريق عمل الطوارئ في فروعهم في الميدان.

دعم ذوي اإلعاقة:


تمكين  989شخصا من ذوي اإلعاقة من الحصول على الخدمات في مبنى أنشئ حديثا في "نياال" يتسع

لعشرين سريرا .وأتاح هذا أيضا لكل من الرجال والنساء االستقبال في الوقت نفسه.


توفير منح لعدد  50شخصا من ذوي اإلعاقة لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة وكسب العيش.



تدعم اللجنة الدولية  21طالبا تم اختيارهم للكلية السودانية لألطراف االصطناعية والتقويمية.



تيسير عملية تجديد أحد مباني مركز الهيئة العامة لألطراف الصناعية واألجهزة التعويضية للمعاقين في



ستتمكن دار شيشر بالخرطوم من خدمة  40مستفيدا في الشهر وذلك بفضل التجديدات التي تمت في ورشة

الخرطوم ،لتدريب  14طالبا ،وتحسين إنتاج العكاكيز.
األطراف االصطناعية التابعة لها.
إعادة الروابط العائلية

ولم شملهما مع عائلتيهما في السودان.
 تحديد أماكن  133شخصا ،واعادة طفلين سودانيين في جنوب السودان ّ
 عقد حلقات عمل حول إعادة االتصال بين أفراد األسر التي شتتها النزاع حضرها المسؤولون عن هذا المجال
بجمعية الهالل األحمر السوداني في جميع واليات السودان البالغ عددها  17والية.

تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني

 استضافة أربع ندوات لنشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني وحماية الرعاية الصحية ،استفاد منها  170طالبا
في القانون والطب.

