
السودان
صحيفة وقائع قطاع التنسيق والخدمات المشتركة  

يبقى السودان واحد من أكبر العمليات اإلنسانية التي تتطلب التنسيق الوطيد مع حوالي 
4.3 مليون شخص في حاجة للمساعدات اإلنسانية

المحور اإلنساني؟

 إدارة نظام تنسيق مرن ووطيد لضمان فهم وتخطيط مشترك للحالة 	 
القطاعات  وتكامل  اإلنسانية  للموارد  فعال  ستخدام  واإ اإلنسانية، 

المختلفة.

 توفير الخدمات المشتركة، بما في ذلك خدمات األمن والتحقق من 	 
الفاعلة  للجهات  تمكينًا  أكثر  بيئة  وخلق  المحتاجين،  الناس  أعداد 

اإلنسانية في السودان.

دارة صناديق التمويل الجماعية، بما في ذلك الصندوق 	   تعبئة الموارد واإ
اإلنساني المشترك والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

المساعدات 	  وصول  إلتاحة  اإلنساني  المجتمع  عن  نيابة  الدعوة 
مناطق  في  خاصة  إليها،  الحاجة  أمس  في  هم  من  إلى  اإلنسانية 
اإلنتعاش  لى  واإ دائمة  حلول  إلى  التوصل  وتسهيل  وتعزيز  النزاع. 
المبكر. وتوفير توجيهات الخطة العامة لالستجابة اإلنسانية المبدئية.

التقرير بدقة عن األوضاع اإلنسانية.	 

ماهو الوضع؟

إن التنسيق والخدمات المشتركة الالزمة لبدء عمليات إغاثة انسانية 	 
كبيرة ومعقدة مع الجهات الفاعلة اإلنسانية المتعددة مطلوب غلى تحو 
ملح مع ما يشمل 22  من الوزارات التنفيذية لإلداراة الحكومية، وما 
يصل إلى  3,800من المنظمات الوطنية غير الحكومية، و125 من 
الصليب/الهالل األحمر،  الحكومية، وحركة  الدولية غير  المنظمات 

و26 من منظمات األمم المتحدة.

التمويل المطلوب 	   إن 983,000,000 دوالرًا أمريكيًا هي إجمالي 
قبل 130 من شركاء  السودان من  اإلنسانية في  لتمويل اإلستجابة 

خطة العمل اإلنساني.

اإلتصاالت من 	  والمعلومات وخدمات  السياسات  توجيه  إلى  الحاجة 
أجل إستجابة إنسانية مبدئية وفي حينها.

لتقديم 	  الفاعلة  الوطنية  الجهات  القدرات  تنمية  زيادة  إلى  الحاجة 
ستجابات اإلنتعاش، وكذلك التأهب للطوارئ. اإلستجابات اإلنسانية واإ

m



في المناطق الحضرية وما قبل الحضرية. ويمكن 
لتلبية  فقط  ليس  المعلومات  إستخدام  هذا  بعد 
االحتياجات اإلنسانية الحالية، ولكن أيضا لدعم 

التخطيط المستقبلي للعودة.

على الصعيد الميداني

فبراير 2013. شمال دارفور:

امرأة وأطفالها يبدأون عملية التسجيل والتحقق في 
مخيم زمزم كجزء من مشروع للتسجيل والتحقق 
وشبه  الحضرية  المناطق  في  النازحين  من 
ويتلقى  الدولية  الهجرة  منظمة  تترأسه  الحضرية 
المشروع دعما جزئيا من قبل الصندوق اإلنساني 

المشترك.

تتطلب التوزيعات اإلنسانية معلومات دقيقة وفي 
الوقت المناسب عن الموقع والسكان المستفيدين 
واإلستعداد  للمساعدات  فعال  توزيع  أجل  من 
للعودة في نهاية المطاف واإلنتعاش عندما تتوفر 
المفصلة حسب  والمعلومات  المالئمة.  الظروف 
النوع اإلجتماعي والعمر ملحة على نحو خاص 
بحيث يمكن أن تلبى إحتياجات السكان المتغيرة.

تتحقق  الدولية  الهجرة  لمنظمة  التحقق  فرق  إن 
باالشتراك مع برنامج الغذاء العالمي من تسجيل 
للحصول على خط  المساعدات  المستفيدين من 
أساس لمجموعة بيانات عن أولئك الذين يدَّعون 
داخليا  النازحين  مستوطنات  في  نازحين  بأنهم 
المضيفة.  المجتمعات  بين  وأيضا  والمخيمات 
حسب  للنازحين  األساس  خطوط  إنتاج  ويتم 
الموقع ويتم التحقق منها بإستخدام البصمات من 
أجل تحديد األشخاص النازحين الحقيقيين خاصة 

معلومات القطاع الرئيسية
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عمل عام 2013

إحتياجات التمويل 
 20,646,648
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