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يف الوقت الذي نهئ فيه أنفسنا بالولوج لعام 2015، ال يزال ماليني من الناس يف السودان يتأثرون بالنزوح الذي  يسببه 

العنف الدائر حالياً. ومع ذلك، ظل هوالء )املتأثرون( يبدون صنوفاً متفردة من  املرونة  والتضامن، والسعي من أجل 

تحقيق حياٍة أفضل، يف ظل ظروٍف مضنية، وبالغة الصعوبة. ففي الوقت الذي يرحبون فيه مبئات األلوف من الذين 

يبحثون عن املآوي لدى مجتمعاتهم املضيفة، فإن الكرم الذى أبداه هؤالء املضيفون، يدل بوضوح عىل حالة تعاطٍف إنسايٍن 

نادر مع معاناة اآلخرين.  ومع ذلك، ونظراً إلستمرار النزاعات بال هوادة داخل السودان ومن حوله، فإنه لألسف، من 

املتوقع أن ترتفع أعداد النازحني والالجئني الجدد. وهذا يتطلب إستجابًة جامعيًة وموحدة من قبلنا. فالنهج املبتكر من 

خالل نظرة متطلعة لألمام، يعتربان جوهريان لجعل الربامج اإلنسانية أكرث استدامًة ولضامن أن تكون هناك قيمة مقابل 

األموال املنفقة. وبالتايل فإن جميع الرشكاء يف املجال اإلنساين سيعملون معاً  لتحسني املساعدات اإلنسانية ولضامن أن 

يتحرى الذين يقومون عىل عملية برمجة مساعدات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، أنها  ال تنقذ األرواح فحسب، ولكن أيضا 

يجرى تسليمها بالطريقة التي تضمن توفري أساٍس راسٍخ  لتطويراإلعتامد عىل الذات بني السكان املتأثرين.

و تستهدف هذه الخطة  فقط األشخاص األكرثعرضًة للمخاطر، وهي بذلك مبنية عىل عملية تحدد مناحي التعرض 

للمخاطر األكرث أهميًة  بناًء عىل األولويات الجغرافية، وتنفذ برشاكة متدرجة مع حكومة السودان. ويظل نهجنا فيها 

هوإستهداف الفئات األكرث عرضًة للمخاطر، مبا يف ذلك املواطنني من دولة جنوب السودان الذين لجأوا إىل السودان. 

وبالتايل تسعى الخطة لتوفري مليار وثالثة ماليني دوالر لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية ألكرث من 5.4  مليون شخص متأثر 

باألزمات اإلنسانية يف السودان.

ومتاشياً مع التزامهم القوي يف الحفاظ عىل النهج املبديئ للعمل اإلنساين، سيسعى الرشكاء يف املجال اإلنساين للتصدي 

للمعاناة اإلنسانية أينام وجدت، مبا يف ذلك يف املناطق التي يصعب الوصول إليها كواليات دارفور، وجنوب كردفان،  والنيل 

األزرق. فالرشاكات بني جميع أصحاب املصلحة، سواًء  إن كانوا من الوطنيني أو الدوليني، أو من الهيئات الحكومية وغري 

الحكومية، فضالً عن الجهات املانحة والوكاالت التنفيذية، تعترب أمراً حاسامً لضامن وصول الناس وحصولهم عىل املساعدات 

التي يحتاجون إليها من أجل البقاء والعيش بكرامة. وأنا مقتنع بأن خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام 2015 ، ستوفر رؤية 

واسرتاتيجية من شأنها إنقاذ األرواح والحفاظ عىل األسس املتينة لبناء سودان أكرث إزدهارا.

السيد املصطفى بلمليح

املمثل املقيم لألمم املتحدة املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية باإلنابة

متهيد  من املنسق املقيم لألمم املتحدة  ومنسق الشؤون اإلنسانية

www.unocha.org )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا
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متثل الخطة اإلنسانية للعام 2015م جهد مشرتك لإلستجابة اإلنسانية يف السودان، وقد راعت مشاركة كافة األطراف املعنية 

بهذا األمر لتحقيق إستقرار األوضاع اإلنسانية بالبالد.

إتسم العمل يف تطوير الخطة اإلنسانية للسودان للعام 2015م، بإلتزام حكومة السودان من خالل عمل اآللية الوطنية 

مببدأ املشاركة الفاعلة من أجل تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات واملؤسسات الحكومية ذات الصلة إلستيعاب 

األولويات والسياسات الوطنية بقطاعات الخطة املشرتكة لألمم  املتحدة والرشكاء للعام 2015م. ان الحكومة تسعى اىل 

زيادة إمكانيات املؤسسات الوطنية وتدعو وترحب بدعم األمم املتحدة والرشكاء لتحقيق ذلك خالل العام 2015م.

تقوم حكومة السودان بتسهيل تقديم املساعدات اإلنسانية بطريقة منهجية ومبوجهات ومراشد عمل تهدف منها اىل متكني 

رشكاء العمل اإلنساين من اإلستجابة لإلحتياجات اإلنسانية وتعزيز صمود املجتمعات املحلية ودعم الحلول املستدامة.

نفيد بأن لقاءات ومشاورات تفصيلية وشفافة قد جرت بني الرشكاء الحكوميني من الوزارات واملؤسسات الحكومية ذات 

الصلة، وبني  الحكومة واألمم املتحدة عىل مستوى املركز والواليات لوضع خطة العمل هذه. وال يوجد شك يف أن التنسيق 

والرشاكة بني الحكومة واملنظامت اإلنسانية األممية، والعاملية واملنظامت اإلنسانية الوطنية من األهمية مبكان، والذي ميكن 

من خاللها إيصال املساعدات  والحامية واملآوي للمتأثرين.

تثمن حكومة السودان الجهود والعمل الذي جرى من أجل تعزيز القدرات الوطنية لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية، ولكننا يف 

هذا املقام نتطلع اىل زيادة وتعزيز قدرة املنظامت الوطنية بقدر أكرب وأكرث شموالً ومنهجية يف عام 2015م. كام يجب علينا 

بذل املزيد من الجهد للمساعدات يف  تقديم حلول دامئة، وتقوية القدرات الوطنية للتخطيط  واإلستجابة لإلحتياجات 

اإلنسانية.

نشيد بالجهود املبذولة لتحسني عملية املتابعة والتقييم من أجل تعزيز الرصد وضامن قدر أكرب من املساءلة لكل األطراف، 

وهي جهود تحتاج  ملزيد من الرتكيز والعناية وذلك للمساعدة يف كفاءة، وفعالية، وقيمة األموال التي تقدم والتأكد من 

أنها تصل اىل من هم يف أشد الحاجة إليها،  لتحقيق أهداف ومبادئ العمل اإلنساين والتي نؤكد إميانناً وإلتزامنا التام بها 

يف إدارة العمل اإلنساين وننشد الوصول إليها، مع إدراكنا للتحديات التي تواجه إدارة عملية التنسيق وتبادل املعلومات 

واملتابعة والتقييم، مام يفرض الحاجة للرشاكة الفاعلة بني رشكاء العملية اإلنسانية  لتعزيز تكامل األدوار وتبادل املعرفة 

ولتقديم الدعم واملساعدات. 

ويف الختام نتقدم بالشكر لكل الذين ساهموا يف إخراج هذه الخطة، والشكر موصول لألمم املتحدة متمنني أن يستمر 

التواصل والعمل املشرتك بيننا لخدمة من يحتاجون للمساعدات.

السيد أحمد محمد آدم

املفوض العام للعون اإلنساين

مقدمة  من املفوض العام للعون اإلنساين
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ملخـــص

املدة
من يناير.- ديسمرب. 2015

37.2 مليون
إجامىل عدد السكان

5.4 مليون
عدد الناس املستهدفني بالعون

اإلنساين يف هذه الخطة

من إجامىل عدد السكان

النسبة املئوية لألطفال

قادمون من دولة
جنوب السودان 

السودان )كل أنحاء 

القطر(

عدد الناس املستهدفني 
بخطة اإلستجابة 

اإلسرتاتيجية 

عدد السكان 
النازحني
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وخطة اإلستجابة اإلنسانية املوحدة  هذه تجمع 112 من الرشكاء يف منظومة األمم 

املتحدة وكذلك من مجتمع املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية، ملساعدة 5.4 

مليون شخص هم يف حاجة إىل العون اإلغايث الطارئ.

وهذا الرقم يشمل خطة إحرتازية لتوفري متطلبات إنقاذ األرواح، والصحة، والغذاء، 

واملآوي، واملياه، واملرافق الصحية، والحامية اإلنسانية، واملساعدات التعليمية ألكرث 

370,000 شخص رمبا يكونون من املتأثرين الجدد يف عام 2015، باإلضافة لنحو3.1 

مليون نازح من الذين يعيشون يف ظروٍف بالغة الخطورة ألكرث من عام.

فباإلضافة لهؤالء النازحني، هناك األشخاص الذين يعانون من إنعدام األمن الغذايئ، 

وكذلك املصابني بفقر التغذية، وطالبي اللجوء، والالجئني والعائدين.

وسيعطي الرشكاء اولوية الخدمات التي توفرها القطاعات املشرتكة لألشخاص األكرث 

عرضًة للمخاطر يف 52 محلية تعترب األكرث تأثراً، خاصًة يف أماكن تواجد النازحني.

وسيعمل رشكاء املعونة مع الحكومة لحامية السكان املتأثرين من العنف، واإلهامل، 

واإلستغالل.  وأهم من ذلك هوأن يتعاون املجتمع اإلنساين مع الحكومة السودانية 

وبقية الرشكاء للتأكد من دعم ومساعدة هؤالء الناس املتأثرين.

وتهدف هذه الخطة أيضاً للحد من انعدام األمن الغذايئ الحاد وسوء التغذية إىل أدىن 

من مستويات الطوارئ لنحو 1,1 مليون شخص مل يتأثروا بشكٍل مبارش بالنزاع.

وسيسعى الرشكاء أيضاً لتعزيز عملية املرونة وإتاحة حلول مستدامة لنحو 5.4 مليون 

شخص متأثر. وسيظل الهدف األهم هو تطوير برامج إغاثة أكرث إستدامًة، تعزز املرونة، 

وترفع من قيمة األموال املنفقة. فمن خالل تشجيع عملية الدمج، والعودة الطوعية، 

سيسعى الرشكاء أيضاً إىل ترقية الحلول الدامئة.

ورغم محدودية املساحة التشغيلية للعمل اإلنساين جراء اإلعتبارات األمنية، فالرشكاء 

ملتزمون بأن تتسق كل األعامل اإلنسانية مع  املبادئ اإلنسانية. وستسعى الحكومة 

والرشكاء األنسانيون لتوسيع دائرة إتاحة الوصول، مع إعطاء إهتامٍم خاص للوصول 

إىل املناطق األكرث صعوبًة يف رشق جبل مرة، وكذلك املناطق يف واليتي جنوب كردفان 

والنيل األزرق. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تظل املنارصة عىل املستويني الخاص 

والعام رضورية جداً ألن يحصل العمل اإلنساين املنهجي عىل القبول.

1.03 مليار دوالر أمرييك
التمويل املطلوب
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133.38

137.49

> 80m

40m - 80m

10m - 40m
< 10m

73.50

170.58

18.68
0.67

81.33

78,56 72.68

73.43

45.89

38.72
22.51

39.95

35.95

0.45

6.50

0.29 0.19

ملحة إنسانية عامة

35,038
الالجئون السودانيون من والية 

النيل األزرق يف أثيوبيا

224,901
الالجئون السودانيون يف دولة 

جنوب السودان

20,000
النازحون يف منطقة أبيي التي حددت 

وفق قرار محكمة التحكيم الدولية

378,000
النازحون يف والية النيل األزرق 

وجنوب كردفان

2,700
الالجئون السودانيون يف 

جمهورية أفريقيا الوسطى

364,175
الالجئون السودانيون 

يف تشاد

2.5 مليون
النازحون يف دارفور

مرص

ليبيا

تشاد

ج. أ. و. جنوب السودان

أثيوبيا

أريرتيا

الشاملية 
 نهر النيل 

شامل كردفان

غرب كردفان

شامل كردفان

البحر األحمر

كسال 

القضارف 

سنار

النيل

االزرق 

النيل

األبيض 

الجزيرة

الخرطوم 

شامل دارفور

جنوب

دارفور
رشق

دارفور

وسط 

دارفور

غرب
دارفور

منطقة أبيي 

الخرطوم 

أجوك

الضعني
النيم

قريضه

السالم

كلام
عطاش

زمزم

 نهر النيل 

البحر األحمر

منطقة جبل
مره

معسكر نازحني ألكرث من 50,000 شخص

معسكر الجئني

مواطنون )سكان( نازحون

الجئون

سكان متاثرون

حركة السكان

التمويل بالوالية )ماليني الدوالرات(مفتــــــاح

التاريخ: 30 نوفمرب، 2014 

املصادر:
أوتشا، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
برنامج الغذاء العاملي، منظمة الصحة العاملية، 

املنظمة الدولية للهجرة، مفوضية العون اإلنساين، 
السودان 2015 

ملحة عامة لإلحتياجات اإلنسانية، والية غرب 
كردفان، املرجعية – املرسوم الجمهوري يف 12 
يوليو2013 واملجلس األعىل للحكم الالمركزي 

)واليات السودان 2013(

 ochasudanfeedback@un.org :إفادة
www.unocha.org/sudan

www.reliefweb.int

الحدود واألسامء  واملسافات املوضحة يف هذه الخريطة ال 

تعني إعتامد أوالقبول الرسمي بها من قبل األمم املتحدة. 

الحدود النهائية بني دولتي السودان وجنوب السودان مل 

يجرى )تحديدها( ترسيمها بعد. الوضع النهايئ ملنطقة 

أبيي مل يجرى تحديده بعد. الحدود النهائية لوالية جنوب 

كردفان مل يجر التحقق منها بعد.

www.unocha.org )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا
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4.4 million

749,000

328,000

اإلسرتاتيجية اإلنسانية

430,000
النازحون الجدد يف دارفور يف عام 

2014

السياق

تظل اإلحتياجات اإلنسانية يف السودان كبرية وتبقى 

جديرة باإلهتامم. وعىل الرغم من إستمرار عملية تقديم 

املساعدات عىل مدى السنوات املاضية، إال إن اإلحتياجات 

اإلنسانية  ال تزال عالية ومتزايدة يف بعض الحاالت. وهذه 

اإلحتياجات اإلنسانية غالباً ما تتسبب فيها النزاعات 

املسلحة والتي بدورها تتسبب يف النزوح وانعدام األمن 

الغذايئ. 

ففي املناطق األكرث ترضًرا بهذه النزاعات، مثل واليات 

دارفور، وجنوب وغرب كردفان، والنيل األزرق، يجرب 

إستمرار القتال الدائر هناك الناس عىل ترك منازلهم 

ووسائل عيشهم، مام يقوض الحقا ً عمليات إنتاج 

وتوفريالغذاء. وقد أدى تعطيل أنشطة كسب الرزق هذا 

إىل حدة ومضاعفة اإلحتياجات اإلنسانية.

وتبقى األولوية بالنسبة للمجتمع اإلنساين، هي التأكد من 

حصول النازحني الجدد عىل املساعدات الفورية املنقذة 

للحياة، وكذلك التمتع بالحامية اإلنسانية الرضورية 

لبقائهم عىل قيد الحياة. وباملثل، تبقي إحتياجات العديد 

من الناس الذين طالت سنوات نزوحهم كبرية. ورغم 

حدوث بعض حاالت العودة، ما زال العديد من النازحني 

يقيمون يف املعسكرات وأماكن اإليواء ألسباٍب عديدة، 

من ضمنها أنعدام األمن وومستوى الخدمات. وبعد 

مرور أكرث  من عقٍد عىل عملية تقديم مساعدات اإلغاثة 

قصرية املدى، يعمل الرشكاء يف املجال اإلنساين عىل تطوير 

التدخالت اإلنسانية لتكون أكرث استدامًة وفعاليًة من حيث 

التكلفة، وكذلك لوضع مصالح املجتمعات املحلية املتأثرة 

يف صميم عملهم.

وعىل الرغم من جهود السالم الجارية حالياً، شهد عام 

2014 موجات نزوٍح كبرية، مام أدى إىل زيادة اإلحتياجات 

اإلنسانية. ففي دارفور، أدى النزاع إىل ترشيد 430,000  

نازح جديد. وقد شهد العامان األخريان أعىل معدالت 

للنزوح منذ عام 2006 .  وأيضاً تأثر رشكاء العمل اإلنساين  

بإرتفاع معدل الجرمية العام يف األقليم، مام أثر سلباً عىل 

مقدرتهم عىل العمل. 

 

أما يف بعض مناطق واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق، 

فقد أدى العنف الدائر حالياً هناك إىل حدوث نحو 

86,000 حالة نزوح جديدة. وبعد مرور أربع سنوات، 

دون أن  يجرى االتوصل إلتفاق للقيام مبسوحات منتظمة 

لتقييم اإلحتياجات والتخطيط لإلستجابة يف مناطق وجود 

الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشامل، ظلت 

األوضاع اإلنسانية هناك مصدراً للقلق. 

وتتسبب حالة عدم اإلستقرار خارج حدود السودان يف 

تفاقم األوضاع اإلنسانية إجامالً، خاصًة مع وجود اآلالف 

من طالبي اللجوء السيايس يف البالد. أيضاً، وبعد اندالع 

النزاع يف دولة جنوب السودان، ظل هناك تدفق مستمر 

للمواطنني من دولة جنوب السودان إىل السودان، حيث 

من املتوقع أن يصل عدد هؤالء إىل نحو 195,000  بنهاية 

عام 2015. 

وعىل خلفية النزاعات الداخلية يف اإلقليم، ظلت هناك 

تدفقات مستمرة من الالجئني وطالبي اللجوء السيايس، 

واملهاجرين )الذين تقطعت بهم السبل وكذلك الباحثني 

عن العمل( من الدول املجاورة. وهؤالء األفراد هم  بحاجة 

إىل مساعدات مزدوجة تشتمل عىل دعم سبل إنقاذ الحياة 

وكذلك تقديم املساعدات عىل املدى الطويل.

فاإلحتياجات اإلنسانية يف السودان ال تقترص فقط عىل 

املناطق املتأثرة بالنزاع. حيث يشكل كٌل من إنعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية مصدري قلق، خاصًة يف 

وجود 59 من أصل 184 محلية  يف السودان تعاين من 

أرتفاع معدالت سوء التغذية الحاد الشامل يف حدود 

أوفوق عتبة الطوارئ املحددة بنسبة 15 يف املائة )حسب 

املعايري الدولية(. فقط ثالث واليات، البحر األحمر وكسال 

والقضارف، مل تتأثر بالنزاعات. 

ويف الوقت الذي يفاقم فيه النزاع الدائر من أوضاع انعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية، إال إن هناك أسباب كامنة 

أخرى، منها عادات التغذية، ورعاية األطفال، والرصف 

الصحي، والحصول عىل الخدمات الصحية.

وتتفاقم اإلحتياجات اإلنسانية يف السودان بسبب العوامل 

البيئية، والتي تؤدي بدورها أيضا إىل موجات النزوح 

وإنعدام األمن الغذايئ. فقد شهد السودان يف اآلونة األخرية 

عىل وجه الخصوص، معدالت  تذبذب معدل سقوط 

األمطار، مام أثر عىل مواسم الحصاد واإلمدادات الغذائية. 

فبينام من املتوقع أن يشهد عام 2015  متوسط محاصيل 

أعىل بسبب هطول األمطار الغزيرة، كان متوسط حصاد 

املحاصيل لعامي 2013-2014 يف حدود 68 يف املائة أقل 

من متوسط معدل السنوات الخمس املاضية. 

ويف مناطق أخرى، تسبب هطول األمطار السنوية يف 

فيضانات موسمية، أدت إىل حدوث موجات نزوٍح مؤقت 

وتسبب يف تدمري املنازل وأثر عىل سبل كسب العيش. 

وقد أدى التوسع الحرضي الرسيع وإنعدام املرافق الصحية 

املالمئة إىل تعريض مئات اآلالف من األشخاص للخطر. 

وهذا يؤكد عمق العواقب اإلنسانية ملا هويف األساس قضية 

تنموية،  مام يجعل قطاعات السكان األكرث ضعفاً،  أكرث 

عرضًة للصدمات الخارجية، خاصًة يف املناطق الريفية. 

الناس املحتاجون إىل املساعدات يف األقاليم 
الرئيسية

دارفور

النيل األزرق وجنوب /
غرب كردفان

القضارف وكسال
والبحر األحمر

150,000
470,000عودة النازحني

سوء التغذية الحاد
الشامل 

1.2 مليون
انعدام األمن الغذايئ  2.5 مليون

النازحون

137,000
سوء التغذية الحاد

الشامل 

234,000
انعدام األمن الغذايئ  378,000

النازحون

230,000
سوء التغذية الحاد

الشامل 

98,000
انعدام األمن الغذايئ 
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الناس األكرث عرضًة للمخاطر

كام حددتهم ملحة اإلحتياجات 

اإلنسانية
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التخطيط لعام 2015

يف سياق النزاعات الجارية يف بعض مناطق السودان، 

تشتمل خطة اإلستجابة هذه عىل تخطيط طوارئ للتعامل 

مع عدد إضايف  يصل إىل 300,000 من النازحني الجدد  

)منهم 200,000 يف دارفور، و 50,000 يف واليتي جنوب 

وغرب كردفان و 50,000 يف والية النيل األزرق(، باإلضافة 

إىل  70,000 الجئ جديد من دولة جنوب السودان. حيث 

من املتوقع أن تكون غالبية هؤالء من النساء واألطفال. 

وقد وردت اإلشارة إىل هذه األعداد  واألماكن يف اللمحة 

العامة لإلحتياجات اإلنسانية.

وعالوًة عىل ذلك، ويف حالة تيرس عملية الوصول إىل أولئك 

الذين مل تتمكن املنظامت اإلنسانية من الوصول إليهم من 

قبل، سيكون الرشكاء يف املجال اإلنساين راغبني وعىل أهبة 

اإلستعداد لتقديم املساعدات اإلنسانية لهم. لذا، سيسعى 

الرشكاء اإلنسانيني للعمل مع جميع أطراف النزاع لضامن 

إتاحة الوصول إىل املناطق التي يصعب الوصول إليها 

يف الوقت الحارض، مبا يف ذلك يف مناطق واليتي جنوب 

كردفان والنيل األزرق، وكذلك يف مناطق جبل مرة يف والية 

وسط دارفور.

 

عدد الناس املحتاجني بالوالية 

الجئوننازحونإنعدام األمن الغذايئ / سوء التغذية الحاد الشامل

املصدر: ملحة اإلحتياجات اإلنسانية 2015
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التمويل قبل 2011 يتضمن 

جنوب السودان

التمويل حسب الوالية )ماليني الدوالرات(

الحرض يف السودانمنو سكان دارفور والتوقعات السكانية

السودان

اسيا

أفريقيا
العامل

املتطلبات

التمويل

النسبة املئويه للتمويل

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء السوداين )2009 ( تقارير اإلحصاء لعامي 2009 و 1993املصدر:مكتب اإلحصاء األمرييك )2010 (  قاعدة البيانات اإلحصائية –  الجهاز املركزي لإلحصاء السوداين )2009 (
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اإلغاثة الطارئة 
لألشخاص األكرث 
عرضًة للمخاطر 

واملتأثرين بالنزاعات 
والكوارث

توفري الحامية 
اإلنسانية لألشخاص 

املتأثرين 

الحد من انعدام
األمن الغذايئ وسوء 

التغذية

تعزيز املرونة 
وتسهيل التوصل إىل 

حلول دامئة

األهداف اإلسرتاتيجية

األهداف اإلسرتاتيجية وإسرتاتيجية التنفيذ

جرى وضع أربعة أهداف إسرتاتيجية، تعزز بعضها بعضاً، لتوجيه العمل اإلنساين يف 

عام 2015. وتهدف األهداف اإلسرتاتيجية املحددة ل: )1( التأكد من إتساقها مع نتائج 

تقييم اإلحتياجات. )2( الرتكيز عىل القضايا الشاملة، خاصًة الحامية اإلنسانية، واملرونة 

)3( تعزيز الروابط بني األهداف التشغيلية واإلسرتاتيجية و)4( تيسري اإلستجابات 

متعددة القطاعات.

إن إحتياجات املعونة الطارئة للنازحني، متشابهه داخل وخارج السودان. وبصفٍة 

عامة، فإنقاذ حياة الناس املعرضني للخطر،  يتطلب توفري مساعدات اإلغاثة يف حاالت 

الطوارئ، من خالل مجموعة من القطاعات، مبا يف ذلك األمن الغذايئ ووسائل العيش 

والتغذية واملآوي واملياه و املرافق الصحية، والصحة، والحامية اإلنسانية، والتعليم. 

فاألشخاص األكرث عرضًة للمخاطر)النساء، واألطفال، وذوى اإلحتياجات الخاصة( 

سيكونون بحاجة إىل دعٍم خاص. أما بالنسبة للغالبية العظمى من الناس الذين نزحوا 

ألكرث من عام، فإن األولوية هي لتقديم املساعدات املنقذة للحياة، بطريقٍة أكرث 

إستدامة من أجل تعزيز اإلعتامد عىل الذات. ونظراً لإلعرتاف بأن اإلحتياجات اإلنسانية 

تتجاوز القطاعات كٌل عىل حدة، فقد جرت محاولة  للمزج  بني القطاعات  بهدف 

تعزيز جدوى وفعالية  تأثري التدخالت اإلنسانية، مبا يف ذلك عملية التصدي لسوء 

التغذية.

أول هدف اسرتاتيجي هو توفري اإلغاثة الطارئة لألشخاص املتأثرين بالنزاعات والكوارث. 

وهذا يتطلب إلتزام جميع الرشكاء بإعطاء األولوية خالل القيام بأنشطتهم للمساعدات 

العاجلة املنقذة للحياة لالشخاص األكرث عرضًة للمخاطر. هذا الهدف يغطي برمجة 

اإلستجابة لحاالت الطوارئ يف جميع القطاعات للنازحني الجدد وكذلك للمتأثرين من 

فرتات النزوح طويلة املدى. وسيسعى الرشكاء، كام جاء يف الهدف اإلسرتاتيجي الرابع، 

إىل تقديم مساعدات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بطريقٍة تسهم يف تعزيز املرونة.

أما الهدف اإلسرتاتيجي الثاين، فهو توفري الحامية اإلنسانية لألشخاص املتأثرين. وهذا 

ما يضمن أن  يُْعِطي العمل اإلنساين األولوية القصوى لرفاه الناس. فاألزمة اإلنسانية 

يف السودان، هي يف األساس من صنع اإلنسان، لذا فإن اإلحتياجات تتجاوز املساعدات 

املادية. ومثة هدٌف بالغ األهمية للمجتمع اإلنساين، وهوالعمل بالتعاون مع الحكومة 

السودانية والرشكاء اآلخرين، للتأكد من أنه قد تم دعم ومساعدات الناس املحتاجني.

أما الهدف اإلسرتاتيجي الثالث، فهو الحد من معدالت إنعدام األمن الغذايئ وسوء 

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

أنه يف الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة نقص األمن الغذايئ وسوء التغذية بسبب النزاعات 

والنزوح،
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فهي أيضاً تؤثر عىل بعض أنحاء السودان التي مل تتأثر بالنزاعات. هذا يدل عىل أن 

األمن الغذايئ وسوء التغذية لهام أسباٌب واضحة، تتطلب إستجابات مصممة خصيصاً 

لتعكس األوضاع بدقة يف أي مجاٍل يدعو للقلق. ويرتبط هذا الهدف أيضا مبخاوف 

إقليمية أوسع.

ويركز الهدف اإلسرتاتيجي الرابع عىل تعزيز املرونة وتسهيل إيجاد حلوٍل دامئة 

لألشخاص املتأثرين بالنزاع من خالل عمليات الدمج والعودة الطوعية. ولعل أحد 

املكونات الرئيسية لهذا الهدف، هوالتأكد من أن برامج اإلغاثة الطارئة  تعزز عملية 

اإلستدامة. وسينظر الرشكاء يف هذه الخطة  عىل وجه الخصوص، يف تطوير برامج 

الطوارئ بالطريقة التي متكن املتأثرين من أن يصبحوا أكرث إعتامداً عىل الذات، وبالتايل 

الحد من اإلعتامد عىل املعونات. وستجري مراحل تصميم وتنفيذ مثل هذه الربامج 

بالرشاكة مع املجتمعات املحلية؛ والسلطات القومية واملحلية، لضامن أن تكون هذه 

الربامج مسؤولة  تجاه الناس الذين تستهدفهم باملساعدات. ألن زيادة الشعور بامللكية 

واإلعتامد عىل الذات، يعززان من مرونة املجتمعات املحلية املتأثرة، وسيقلالن من 

التكلفة عىل املدى املتوسط. أيضاً، سينخرط الرشكاء يف املجال اإلنساين مع الرشكاء 

الحكوميني ومع رشكاء التنمية املعنيني يف تسهيل إيجاد حلول طويلة املدى، مثل الدمج 

أوإعادة الدمج أو العودة ألولئك الذين اختاروا ذلك طوعاً. وسيسعى، الرشكاء يف املجال 

اإلنساين املعني إلرشاك الفاعلني يف مجال التنمية ملعالجة قضايا التنمية التي لها تبعات 

إنسانية )عىل سبيل املثال سوء التغذية(.

املبادئ التوجيهية

يسرتشد العمل اإلنساين باملبادئ اإلنسانية كالحياد والتجرد، واإلستقالل. ونظراً لتعقيد 

البيئة األمنية يف بعض أجزاء السودان، يكون اإللتزام الصارم والواضح باملبادئ اإلنسانية 

رضورياً للحفاظ عىل املساعدات اإلنسانية وتوسيع عملية إتاحة وصولها.

فالرشكاء اإلنسانيني يف السودان هم مدفوعون باملبدأ اإلنساين الذي يسعى لحامية 

األرواح والصحة ويضمن حامية البرش. وقد ُصممت هذه الخطة، شأنها شأن الخطط 

اإلقليمية األخرى، عىل أساس الحاجة فقط؛ والتي هي إعطاء األولوية لحاالت املعاناة  

األكرث عرضًة للمخاطر ويأساً، بطريقٍة ال يجرى التمييز فيها عىل أساس العرق، أو 

العنرص، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة اإلجتامعية، أو اآلراء السياسية.

ويتطلب تنفيذ إسرتاتيجية إستجابة إنسانية فعالة ومبدئية يف السودان القيام بعملية 

شاملة لتقييم اإلحتياجات وتحديد األولويات، تعتمد عىل معايري واضحة للتعرض 

للمخاطر. فقد برهنت عملية إتاحة الوصول، قياساً عىل قدرة املنظامت اإلنسانية 

للوصول إىل املحتاجني، فضال ًعن قدرة الناس املتأثرين يف الحصول عىل الحامية 

واملساعدات املادية، عىل أنها ليست دامئاً ممكنة. ففي األوقات التي ال تتمكن فيها 

الجهات الفاعلة اإلنسانية من الوصول إىل املناطق لتقييم اإلحتياجات، يعتمد الرشكاء 

يف املجال اإلنساين عىل نطاٍق واسع يف تقدير عمق اإلحتياجات عىل إستخدام مصادر 

ثانوية للمعلومات. هذه الخطة أيضا تضع يف اإلعتبار اإلحتياجات التقديرية للمناطق 

التي يصعب الوصول إليها يف رشق جبل مرة، وبعض املناطق يف واليتي جنوب كردفان، 

والنيل األزرق.

 

أثناء تنفيذ هذه الخطة، يلتزم الرشكاء بضامن مبدئية )منهجية( عمليتي تقييم 

اإلحتياجات وتقديم املساعدات. وهذا يعني أن يجرى تقييم جميع اإلحتياجات بشكٍل 

مستقل، وأن تقدم املعونة فقط عىل أساس الحاجة. وإدراكاً منها بأن حكومة السودان 

تتحمل املسؤولية الرئيسية لضامن رفاه الشعب السوداين، تعطي خطة اإلستجابة هذه 

األولوية إلحتياجات األشخاص األكرث عرضًة للمخاطر والذين هم يف حاجٍة إىل دعٍم 

دويٍل إضايف. وستظل جهود املنارصة الخاصة والعامة لكسب القبول بني جميع أصحاب 

املصلحة )من حكومة السودان إىل املجموعات املسلحة غري التابعة للدولة( جوهرية 

للعمل اإلنساين املبديئ.

يجب التصدي للمعاناة اإلنسانية 
أينام وجدت. الهدف من العمل 

اإلنساين هوحامية الحياة، والصحة، 
وضامن إحرتام اإلنسان.

البعد اإلنساين

الجهات الفاعلة اإلنسانية يجب أال 
تنحاز إىل أي طرف أثناء األعامل 

العدائية أوتنخرط يف جدليات ذات 
طبيعة سياسية، أوعرقية، أوعقائدية.

الحياد

يجب أن يبنى العمل اإلنساين عىل 
أساس الحاجة وحدها، وإعطاء 

األولوية للقضايا األكرث إلحاحاً كحاالت 
األمراض، والبعد عن أي متييز عىل 
أساس الجنسية أوالعرق أوالجنس 

أواملعتقدات الدينية أوالطبقة 
االجتامعية أوالرأي السيايس.

التجرد

يجب أن يكون العمل اإلنساين 
بخصوص املناطق التي يجري تنفيذ 
العمل اإلنساين فيها، مستقالً عن 
األهداف السياسية واإلقتصادية 

والعسكرية أوغريها ألي جهٍة كانت.

اإلستقالل
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التمويل حسب األولوية

وتسعى خطة اإلستجابة اإلنسانية لعام 2015 لتمويل 349 

مرشوعاً يف جميع أنحاء السودان. وعموماً، يسهم 58 من 

الرشكاء الدوليني و54 من الوطنيني يف املجال اإلنساين يف 

خطة العمل العامة املشرتكة هذه.

وكانت متطلبات التمويل تحدد عرب عملية تقييم 

اإلحتياجات يف جميع أنحاء البالد. وقد جرى تحديد 

أولويات تلك اإلحتياجات يف وقٍت الحق، بناًء عىل 

مجموعة من معايري تحديد أولويات الهشاشة والجغرافيا 

التي شكلت األهداف اإلسرتاتيجية األربعة التي صيغت 

لتوجيه اإلستجابة اإلنسانية. وقد أدى إتباع نهج أكرث 

تركيزاً عىل الفئات األكرث عرضة للمخاطر إىل إنخفاض 

املتطلبات املالية لدعم النزوح وانعدام األمن الغذايئ، 

وبرامج سوء التغذية بأكرث من 110 مليون دوالر أمرييك. 

وبإضافة خطة اإلستجابة متعددة القطاعات للتصدي ألزمة 

الالجئني الجدد من دولة جنوب السودان، يسعى الرشكاء 

يف املجال اإلنساين يف السودان بشكٍل جامعي لتوفري 1.03 

مليار دوالر أمرييك لتلبية اإلحتياجات اإلنسانية لنحو 5.4  

مليون شخص. ومن أجل التأكد من أن التمويل قد خصص 

للحاالت التي متثل األكرث خطراً عىل الحياة، فقد جرى 

عرب عملية تحديد أولويات الحقة إختيار املشاريع ذات 

األولوية القصوي بتكلفة 721 مليون دوالر أمرييك.

1.03  مليار
)دوالر أمرييك( متطلبات التمويل 

لخطة اإلستجابة اإلنسانية لعام

 2015
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أ3: خفض انعدام األمن الغذايئ الحاد 
وسوء التغذية إىل ما دون مستويات 

الطوارئ يف جميع أنحاء السودان

أ2: الحامية

أ1: إنقاذ األرواح 

 أ4: املرونة والحلول الدامئة 

آليات التنفيذ

ويجري تنظيم الرشكاء الدوليني يف املجال اإلنساين من 

خالل مجموعة متنوعة من هياكل التنسيق واآلليات التي 

وضعتها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. ويشمل هذا، 

الفريق اإلنساين القطري، برئاسة منسق الشؤون اإلنسانية. 

و يضم هذا الفريق وكاالت األمم املتحدة والرشكاء من 

املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية، وجمعيتا 

الصليب األحمر والهالل األحمر، ويعترب الفريق القطري 

هو أعىل منصة لتنسيق العمليات التشغيلية اإلنسانية 

الدولية عىل املستوى القطري. وهو يقوم بوضع السياسات 

والتوجيه اإلسرتاتيجي، لضامن استجابة  ممنهجة 

لإلحتياجات اإلنسانية.

ويجمع فريق التنسيق املشرتك بني القطاعات كل 

القطاعات يف اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، لتنسيق 

املسائل التشغيلية وضامن اإلتساق. وقد جرى تأسيس 

مجموعة التنسيق بني الجهات املانحة لدعم الرشكاء يف 

املجال اإلنساين للتنفيذ الفعال للمساعدات اإلنسانية، مبا 

يف ذلك يف املجاالت التي تتكامل مع األنشطة اإلمنائية. 

وعىل الجانب الحكومي، تقوم لجنة “اآللية الوطنية”، 

والتي تضم مفوضية العون اإلنساين والوزارات ذات الصلة، 

بتنسيق اإلستجابة الوطنية والدولية.  وتحدد اإلتفاقيات 

الفنية اإللزامية مع الحكومة، حجم ونطاق العمليات 

للمنظامت الدولية يف السودان. وتعمل املنظامت الدولية 

من خالل أو مع الرشكاء الوطنيني، ال سيام الوزارات ذات 

الصلة، واملنظامت غري الحكومية الوطنية. وتعمل اآللية 

الوطنية كآلية رئيسية مشاركة يف مراجعة تنفيذ هذه 

الخطة.

ويبقى الصندوق اإلنساين املشرتك، والصندوق املركزي 

ملواجهة الطوارئ، هام األداتان اإلسرتاتيجيتان الرئيسيتان 

للتمويل. ويعطي الصندوق اإلنساين املشرتك منسق 

الشؤون اإلنسانية املرونة الكافية الستهداف متويل 

الحاجات األكرث أهمية ) كام هي مبينة يف هذه الخطة(، 

بينام تعطي وكاالت االمم املتحدة العاملة ورشكاءها 

املنفذين مصدر متويل موثوق به  ميكنها من تخطيط 

أنشطة الطوارئ. أما الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ ، 

فسيمكن املنظامت اإلنسانية من اإلستجابة الرسيعة

الر
دو

ن 
يو

مل

الر
دو

ن 
يو

مل

أسبقية أساسية
لعام 2015 

التمويل اإلنساين 
لعام 2014 

املصدر: عمليات أوتشا

721 مليون دوالر
أسبقية أساسية
لعام 2015 

1.03 مليار دوالر
متطلبات 

أ1
625.9 مليون د.

61%

امليزانية اإلجامليه

 1.03
مليار دوالر

أ2
122.7 مليون د.

12%

أ3
203.3 مليون د.

20%

أ4
81.7 مليون د.

8%
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الفئات املستهدفة من الناس لإلحتياجات اإلنسانية الحرجة عند نشوء الرضورة. وسوف 

يقوم كٌل من الصندوقني بتعزيز التنسيق املشرتك بني 

الوكاالت، وكذلك  بني وداخل القطاعات، لدعم فعالية 

العمل اإلنساين يف جميع أنحاء السودان. والصندوقان  

معاً، هام آليتان لتشجيع الرشاكات البناءة والدامئة والتي 

توحد الرشكاء الدوليني والوطنيني، وكذلك الرشكاء يف 

املجاالت التشغيلية واإلسرتاتيجية من خالل تنفيذ خطة 

االستجابة اإلنسانية.

النطاق الجغرايف لالستجابة والفئات االكرث 

عرضًة للمخاطر املستهدفة

خطة اإلستجابة اإلنسانية هذه  تستهدف مبارشًة )عىل 

سبيل املثال تقديم مواد اإلغاثة( وغري مبارشًة )بعض 

أعامل املنارصة والحامية اإلنسانية مثالً( ال 5.4  مليون 

شخص األكرث عرضًة للمخاطر كام ورد يف ملحة اإلحتياجات 

اإلنسانية. ويتضمن هذا العدد 2.7  مليون نازح، و 0.6 

مليون من طالبي اللجوء، والالجئني، والعائدين، و 2.1  

مليون شخص يعانون بشدة من سوء التغذية أو انعدام 

األمن الغذايئ من السكان غري النازحني.

ونظراً للموارد املالية املحدودة، فقد إتبع الفريق القطري 

اإلنساين نهجاً مبدئياً للعمل اإلنساين، يضمن أوالً وأخرياً 

وصول املعونة إىل الفئات األكرث عرضًة للمخاطر. ولتحقيق 

هذه الغاية، قام الفريق القطري بإعتامد ثالثة محاور 

لتحليل التعرض للمخاطر وشدته. أوالً، وبناًء عىل نتائج 

ملحة اإلحتياجات اإلنسانية، حدد الرشكاء أربع فئات 

سكانية رئيسية هي: أ( النازحون؛ ب( الذين يعانون من 

إنعدام األمن الغذايئ، واألطفال تحت سن الخمس سنوات  

املتأثرين بسوء التغذية الحاد الشامل؛ ج( الالجئون وطالبو 

اللجوء، ومواطنو دولة جنوب السودان؛ د( العائدون من 

النازحني.

 

ثانياً، قامت جميع القطاعات بإجراء تحليل شامل للتعرض 

للمخاطر للسكان املتأثرين. وقد جرى ذلك من خالل 

عملية تقييم السكان املتأثرين باملحلية، ومن خالل 

مجموعة من املؤرشات الخاصة بكل قطاع. ففي قطاع 

الصحة، عىل سبيل املثال، جرى تقييم السكان املستهدفني 

يف كل محلية من خالل عدد حاالت تفيش األمراض، وكذلك 

تواتر حاالت الطوارئ الصحية األخرى خالل السنوات 

الثالث املاضية، ثم إتاحة الوصول إىل املرافق الصحية، 

وتوفري الحد األدىن من الوحدات األساسية للرعاية الصحية 

األولية، والتغطية بالتطعيم، ومستوى التغطية بالقابالت. 

هذه املؤرشات، جنباً إىل جنب مع عملية تقييم القدرة 

عىل اإلستجابة )بواسطة الحكومة، واألمم املتحدة، 

واملنظامت غري الحكومية الدولية أو الوطنية، أو القطاع 

الخاص(، قد جرى ترجمتها إىل مقياس للضعف يبدأ 

بدرجة واحدة )منخفض جداً( إىل 5  درجات )عايٍل جداً(. 

بعد ذلك، جرى تقييم كل محلية بواسطة كل قطاع، إلنتاج 

خرائط ضعف مفصلة لكل السودان. وقد اتفق الرشكاء 

عىل تحديد أولويات اإلستجابة للسكان املتأثرين حسب 

درجة التعرض للمخاطر العالية أو العالية جداً )4 أو 5(.

ثالثاً، بالنسبة للنازحني، بدأ الرشكاء النظر يف رفع معدل 

تأثري التدخالت من خالل اإلنخراط يف إستجابة مشرتكة، 

أو متعددة القطاعات يف جميع املحليات التي تستضيف 

األشخاص األكرث عرضًة للمخاطر يف السودان. وقد جرى 

ذلك من خالل تحليل تكرار درجات الشدة العالية أو 

العالية جداً لجميع القطاعات السبعة املنقذة للحياة 

وهي: )الصحة، واألمن الغذايئ، ووسائل العيش، والتغذية، 

واملياه واملرافق الصحية، واملآوي، والحامية اإلنسانية، 

والتعليم(. ثم أعطيت األولوية للمحليات التي قام فيها 

ما ال يقل عن خمسة من أصل سبعة قطاعات بتقييم فئة 

النازحني بإعتبارهم األكرث عرضًة للمخاطر. هذا الرتتيب 

لدرجات الشدة أسفر عن تركيز جغرايف ملجموعات سكانية 

معينة يف 52 محلية. وقد أجريت عملية مامثلة عىل 

الالجئني، واألطفال املتأثرين بسوء التغذية الحاد الشامل، 

والعائدين. وخالصة القول، فقد نتج عن العملية الرتكيز 

عىل 5.4 مليون شخص. أما يف عام 2015 فسيسعى الرشكاء 

يف املجال اإلنساين إلستكشاف طرق جديدة لتحسني 

تنسيق الربامج بهدف الحد من اإلزدواجية وتفادي املزيد 

من الفجوات.

وبغرض التأكد من أن التمويل قد خصص أوالً للمرشوعات 

التي تعالج الحاالت األكرث تهديداً للحياة، جرى عرب عملية 

تحديد أولويات آخرى إلختيار مرشوعات ذات أولوية 

قصوى بتكلفة 722 مليون دوالر أمرييك. ويندرج هذا 

املبلغ يف إطار التدفقات املالية اإلجاملية للسودان يف عام 

. 2014

معالجة القضايا املشرتكة بني القطاعات 

والقضايا ذات السياق املحدد

ويواجه السودان عدداً من التحديات البيئية، مبا يف ذلك 

التدهور البيئي، واإلستغالل الجائر للموارد الطبيعية، 

خاصًة األخشاب واملوارد املائية. ويؤدي القطع غري املنظم 

لألشجار، وجمع الحطب إىل تدهور الرتبة وإىل التصحر 

ومن ثم إىل فقدان وسائل العيش. وباملثل، فإن الطلب 

عىل املياه يفوق اإلمدادات املائية املتاحة، مام يؤدي إىل 

استنزاف املياه الجوفية. وعندما ال يجري دمج املسائل 

البيئية بصورة منهجية يف التخطيط اإلنساين، ميكن أن يقود 

العمل اإلنساين لإلستغالل الجائر للموارد الطبيعيةإىل فهم 

نقاط التعرض للمخاطر الرئيسية فضالً عن التأثري املحتمل  

للعمل اإلنساين يعترب رضورياً عند تصميم وتنفيذ األنشطة 

اإلنسانية. ويجب بذل كل جهٍد ممكن للحد من التأثري 

السلبي للعمل اإلنساين عىل البيئة، وكذلك تعزيز تدابري 

التخفيف من هذا التأثري، وتشجيع اإلستخدام املستدام 

للموارد الطبيعية.

والخطوة األوىل يف إدماج الهموم البيئية يف تخطيط 

املشاريع، هي تطبيق نظام املؤرشات البيئية. فمن خالل 

نظام ترميز بسيط، يحدد نظام املؤرشات هذا التأثري 

املتوقع ملرشوٍع ما عىل البيئة، وتقييم فيام إذا كانت 

اإلجراءات املوىص بها لتدابري التخفيف قد جرى القيام بها 

أم ال. ويحدد كل مرشوع تأثريه املحتمل عىل البيئة املحلية 

من خالل عملية ترميز بسيطة تتعلق بإتخاذ التدابري 

الكافية لتعزيز أوالتخفيف من حدة هذا التاثري.

5.4 مليون
مجموع األشخاص املستهدفني

النازحون

الغري آمنني
غذائياً

سوء التغذيه

الالجئون

2.7 مليون

1.4 مليون

0.67 مليون

0.6 مليون
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مؤرشات بيئية حسب القطاع

املصدر: عمليات أوتشا

أ: محايد

أ+

ب: متوسط

ب+

ج: عايل

ج+

إطار األمم املتحدة للمساعدات 

اإلمنائية للسودان 2013 - 2016

928.9 مليون دوالر أمرييك

الركيزة رقم 1

الحد من الفقر، منو وإستدامة
وسائل العيش الشاملة

الركيزة رقم 2

الخدمات األساسية

الركيزة رقم 3

الحوكمة وسيادة القانون

الركيزة رقم 4

التامسك اإلجتامعي، وتوطيد
عائدات السالم

ومن أجل تلبية إحتياجات الفتيات، والفتيان، والنساء، 

والرجال، ينبغي تصميم التدخالت اإلنسانية وتنفيذها 

بطريقٍة يجرى اإلعرتاف فيها بأن لكل مجموعٍة من 

هؤالء إحتياجاتها املختلفة الخاصة بها. فبدون برمجة 

مجاالت التعرض للمخاطر التي تراعي فيها فوارق النوع 

اإلجتامعي، ميكن أن تتفاقم نقاط التعرض للمخاطر، مع 

إمكانية أن يكون للتدخالت الالحقة القدرة عىل إحداث 

الرضر أكرث من النفع. وعىل سبيل املثال، ففي بعض أنحاء 

السودان يجرى التمميز ضد النساء، والفتيات من عدة 

أوجه إقتصادية )الدخل / العمل / األصول(، وعوامل 

إجتامعية مام يحد  من قدرتهن عىل التعبري عن همومهن 

وتحديد مستقبلهن. 

فالرتكيز عىل املساواة بني النوعيني اإلجتامعيني يف العمل 

اإلنساين ميكن أن يساعد يف معالجة هذه الفوارق باآليت: 

1( تعزيز اإلستجابة لإلحتياجات العاجلة والخاصة من 

خالل دمج النوع اإلجتامعي يف عمليات التقييم عن طريق 

جمع وتحليل وإعداد التقارير عن النوع وبيانات مفصلة 

عن الفئة العمرية؛ 2( تعزيز املرونة من خالل التعرف عىل 

آليات التكيف التقليدية واإلحتياجات املختلفة، والقدرات 

ومساهامت النساء، والفتيات، والفتيان والرجال، بدًء من 

مستوى األرسة. 3( الرتويج إلسرتاتيجية تعميم مفهوم 

النوع اإلجتامعي التي تبني القدرات، وتعزز املؤسسات 

من خالل ضامن أن  تُستصحب تجارب النساء والرجال يف 

تصميم، وتنفيذ، ورصد، وتقييم السياسات والربامج. وقد 

جرت مراجعة  جميع املشاريع املدرجة يف هذه الخطة 

لضامن مساهمتها يف تحقيق املساواة بني الجنسني. 

حلول اإلغاثة يف حاالت الطوارئ الطويلة 

األجل 

فبينام ال تزال املساعدات املنقذة لحياة املحتاجني هي يف 

صميم العمل اإلنساين يف السودان، إال أن عدداً متزايداً 

من الجهات الفاعلة تدعم الحلول طويلة األجل. ومن 

املهم أن نالحظ أن االلتزام املشرتك لتمكني اإلنعاش املبكر، 

وبناء املرونة، وتسهيل التوصل إىل حلول دامئة ميكن أن 

يساعد يف منع األزمات اإلنسانية من خالل مساعدات 

املجتمعات املحلية عىل تحمل الصدمات، واإلجهاد. ففي 

نفس الوقت الذي يجرى فيه السعي لتوفري حلول أكرث 

استدامة لألزمات عند وقوعها. وعىل سبيل املثال: خطة 

السودان اإلسرتاتيجية القومية ، وورقة اإلسرتاتيجية املؤقتة 

للحد من الفقر، وإطار األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية 

لدعم الروابط بني اإلغاثة وبرامج التنمية للمدة من 2013 

.2016 -

وقد اعتمدت خطة  اإلستجابة اإلنسانية لعام 2015 

املرونة كموضوٍع شامل عرب تشجيع نهٍج أكرث إستدامة 

لتلبية إحتياجات الفئات املعرضة للخطر وهي تهدف إىل 

تعزيز إعتامد الناس عىل الذات. فاملرونة تفهم عىل أنها  

قدرة األشخاص واملجتمعــــات املحلية عىل الصمـــــود 

وتحمل الضغوط والصدمات الناجمة عن حاالت الطوارئ 

املعقدة والكوارث الطبيعية. لذا، فإن عملية دعم وسائل 

العيش التي تتكون من إتاحة الحصول عىل الخدمات 

األساسية، والحكم الراشد، وتوفري درجة من الحامية، متكن 

األرس، واملجتمعات املحلية من إتخاذ مجموعة متنوعة من 

اإلسرتاتيجيات يف أوقات األزمات.

فإسرتاتيجية التنمية يف دارفور،التي أقرها الرشكاء الدوليون 

يف أبريل 2013، هي إسرتاتيجية لسنواٍت عديدة. وقد 

جرى تطويرها لدعم وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور. لذا، 

فهي ذات أهمية كبرية لهذه الخطة. 

ومبا أن عملية تقديم حلول دامئة هي غالباً ما تكون 

طويلة األجل. لذا، ومن أجل التوصل إىل حلوٍل دامئة، 

يجب أن يكون النازحون قادرين عىل التمتع بحقوقهم 

األساسية بدون متييز. وميكن تحقيق هذه الحلول الدامئة، 

من خالل عملية إعادة الدمج املستدامة يف مسقط الرأس 

)مكان العودة(، أوالدمج املحيل املستدام، أو الدمج يف 

جزٍء آخر من البالد. ويشمل البحث عن حلول دامئة،
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املبادرات املتخذة عقب النزاع، خاصًة عندما تكون هناك 

تحديات كبرية يجب التصدي لها عرب التفاوض، يف مجاالت 

حقوق اإلنسان، واملجاالت اإلنسانية، والتنمية، والتعمري، 

وتحديات بناء السالم .

رصد اإلستجابة

ستقوم القطاعات املنضوية تحت التوجه اإلسرتاتيجي 

لخطة اإلستجابة اإلنسانية، بإنشاء إطار رصد لتحسني 

فعالية وكفاءة اإلستجابة اإلنسانية كجزٍء من إطار 

املساءلة والعملية الجامعية )للمشاركة( يف صنع القرار. 

وسيهتم هذا اإلطار مبعالجة الفجوات وأوجه القصور يف 

اإلسرتاتيجية. وسوف يضطلع أيضاً بعملية جمع املعلومات 

القامئة عىل األدلة بهدف تحديد اإلجراءات التصحيحية 

التي يجب أن يتبناها الفريق القطري والقطاعات لتحسني 

اإلستجابة اإلنسانية. وسيقوم كل قطاع  بتطوير خطة إطار 

للرصد سيجرى تعزيزها من قبل مجموعة العمل الداخلية 

)يف القطاع(.  وستتجسد عملية رصد التدخالت اإلنسانية  

يف مجموعة املؤرشات القطاعية وكذلك املؤرشات املشرتكة 

بني القطاعات، واألهداف املتعلقة بكل هدٍف إسرتاتيجي.  

وستجرى عملية توحيد املعلومات من قبل القطاعات 

القيادية مع جميع رشكاء القطاع لتسهم يف قياس مؤرشات 

اإلستجابة . وعىل املستوى املشرتك بني القطاعات، سيقوم 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( 

جنباً إىل جنب مع قيادات القطاعات، بتسهيل عملية جمع 

وتحليل املؤرشات التي جرى تحديدها من قبل. وعىل 

الرغم من أن أنشطة الرصد سيجرى القيام بها طوال مدة 

تنفيذ خطة اإلستجابة اإلنسانية، إال أن فريق التنسيق بني 

القطاعات التابع ألوتشا سيقوم  بإعداد تقرير نصفي مرة 

واحدة عىل األقل خالل هذه املدة.

العملية واملشاركة

جرى تطوير خطة اإلستجابة اإلسرتاتيجية هذه عرب 

مشاورات شاملة مع الرشكاء التنفيذيني، والسكان  

املتأثرين، والنظراء الحكوميني يف جميع الواليات وعىل 

مستوى الخرطوم. وجرى استكامل البحوث امليدانية من 

قبل مجموعة واسعة من مصادرالبيانات األولية  والثانوية.  

هذه الخطة نبعت بصفة أساسية  من النتائج التي 

عكستها ملحة اإلحتياجات اإلنسانية  ومن خالل إستقراء 

الحقائق عىل أرض الواقع.

جدول تقارير الرصد لعام 2015

املرونة 
تتسم الجامعات و االرس باملرونة يف 

حالة قدرتهم عىل الوفاء بإحتياجاتهم 

االساسية بصورة مستدامة، و ال 

يتسمون باملرونة عندما يكون 

اعتامدهم عىل العون الخارجي.

األهداف االسرتاتيجية
كيف: مخرجات 

من: مجموعة التنسيق بني القطاعات 

أهداف القطاع
كيف: نتائج ومخرجات  

من: القطاعات 

املشاريع
كيف: مخرجات 

من: أعضاء من القطاعات 

املوارد املالية واملادية
كيف: مدخالت 

من: أعضاء من القطاعات 

فربايرينايرديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفربايريناير

التقرير
السنوي
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األهداف االسرتاتيجية واملؤرشات

توفري اإلغاثة الطارئة لألشخاص املتأثرين بالنزاعات والكوارث 

عدد األرس املتأثرة حديثا التي تتلقى املآوي لحاالت الطوارئ واملواد غري الغذائية

عدد األرس النازحة  األكرث عرضة للمخاطر املوجودة مسبقا والتى تتلقى  حصص مواد غري غذائية  جديدة

عدد الناس الذين ميكنهم الحصول عىل ما يكفي من مياه الرشب املحسنة 

عدد الناس الذين لديهم إمكانية للوصول إىل مرافق صحية كافية

  عدد الناس املستهدفني الذين قدمت لهم مساعدات غذائية منقذة للحياة

ارتفاع نسبة الحصول عىل العالج ضد سوء التغذية الحاد لألطفال دون سن الخامسة

عدد الالجئني الذين تلقوا مساعدات وحامية انسانية 

عدد األستشارات الطبية الخارجية لألشخاص املتأثرين 

عدد الناس الذين جرت مساعدتهم مبدخالت طوارئ زراعية ولقاحات ماشية/عالج وتجهيزات
دعم وسائل عيش

الهدفخط األساساملؤرشات

الهدفخط األساساملؤرشات

الهدفخط األساساملؤرشات

الهدفخط األساساملؤرشات

650,000

600,000

1,200,000

250,000

2.3 مليون

SAM 150,000
MAM 188,000

264,934

2.3 مليون

0

780,000

670,000

1,920,000

890,000

2.5 مليون

SAM: 250,000
MAM: 279,000

367,029

4 مليون

1.3 مليون

النسبة املئوية لضحايا العنف، واالهامل، واإلستغالل، واالنواع االخرى من اإلساءة والذين جرى توفري خدمات نفسية 
وقانونية وحامية لهم

عدد الواليات التي يوجد بها نظام استجابة للطوارئ عامل وقائم

انخفاض عدد اإلصابات باأللغام واملواد غري املنفجرة

عدد األطفال بالعمر والنوع اإلجتامعي )سن ما قبل املدرسة، سن املدرسة األولية، واملراهقني( الذين يحصلون
عىل تعلم وقايئ

-

0

39

173,042

80%

2

انخفاض

180,000

توفري الحامية اإلنسانية للمتاثرين

الحد من انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية إىل ما دون مستوى عتبة الطوارئ

النسبة املئوية لألرس التي تحظى مبعدالت استهالك طعام “مقبولة” أو “يف الحد األدين”

زيادة التغطية باملعالجات الغذائية يف محليات مختارة ذات درجة خطورة عالية

عدد املحليات التي تتوفر فيها مراكز عيادات خارجية عالجية/برامج تغذية تكميلية لعالج سوء 
التغذية الحاد 

النسبة املئوية للمحليات التي لديها خطط  طوارئ منسقة حول املياه/املواد غريالغذائية/الصحة/الحامية للتقليل من 
سوء التغذية الحاد الشامل

النسبة املئوية لألرس التي تحظى بنظام غذايئ متنوع فوق عتبة املعدل األدين

-

27%

MAM 390
SAM 700

0

-

80%

50%

انخفاض

50%

70%

عدد املشاريع املمولة لدعم اإلعتامد عىل الذات والفرص اإلجتامعية واإلقتصادية

توفر وثيقة للدعوة واسرتاتيجية الحلول الدامئة 

عدد أرس قدامى النازحني والعائدين التي جرى تدريبها عىل تشييد  أماكن إيواء إنتقالية صديقة
 ومناسبة للبيئة 

عدد الجهات الفاعلة يف مجال التعليم )روابط املعلمني واآلباء، مديري املدارس واملسؤولني الحكوميني، ومنظامت 
املجتمع املحيل( الذين جرى تدريبهم عىل إدارة املدرسة  وEIE  )حامية مرافق التعليم وحامية الطفل والعنف ااملبني 

عىل النوع اإلجتامعي،و الحد من مخاطر الكوارث(

-

ال

0

0

80%

نعم

50,000

4,500

تعزيز املرونة وتسهيل حلول دامئة للمتأثرين بالنزاعات، مبا يف ذلك العودة الطوعية والدمج
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إسرتاتيجية القطاع

سيستمر رشكاء قطاع التعليم يف توفري تدخالت الطوارئ  

يف مجاىل التعليم النظامي وغري النظامي املنقذة للحياة 

والتي ستسهم يف الحفاظ عىل حياة السكان املتاثرين 

بالنزاعات والكوارث يف جميع أنحاء السودان. وسيجرى 

توفري التعليم يف حاالت الطوارئ ملساعدة أكرث من 

مليون طفل يعيشون يف 65 من املحليات األكرث عرضًة 

للمخاطر والتي جرى تحديدها يف عملية تحديد األولويات 

الخاصة بهذه الخطة.  وسيجرى تحسني تغطية الطوارئ 

للنازحني واملجتمعات املضيفة املتأثرة من خالل إتاحة 

سبل الحصول عىل التدخالت النفسية واالجتامعية 

األساسية، وتوفري املهارات الحياتية، والصحة والنظافة 

والتغذية والتعليم من أجل السالم، وطرق اإلستجابة 

للتصدي للعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي، والحامية 

اإلنسانية والتعليم والفرص الرتفيهية. وعالوًة عىل ذلك، 

سيجرى تعزيز قدرة األطفال واملراهقني يف التعامل مع 

اآلثار الناجمة عن حاالت الطوارئ املتعلقة بالنزاعات أو 

الكوارث الطبيعية من خالل اإلنخراط يف نوادي الطفولة. 

وستكون عملية توفري املستلزمات الرتفيهية، والوسائل 

التعليمية، وتوفري مرافق تراعي الفوارق بني الجنسني يف 

أماكن املياه واملرافق الصحية وإعادة تأهيل وبناء أماكن 

مؤقتة للتعلم، جزءاً أساسيا من خطة اإلستجابة للتعليم يف 

حاالت الطوارئ. وسيجرى تدريب املعلمني عىل املناهج، 

وطرق التدريس والتعليم الشامل والرعاية النفسية 

واإلجتامعية والعاطفية لرفاه األطفال. وعالوًة عىل ذلك، 

سيقوم القطاع  بتوفري مخزون عىل مستوى الحد األدىن من 

اإلمدادات التعليمية يف حاالت الطوارئ، بغرض اإلستجابة 

الرسيعة لحاالت الطوارئ املفاجئة.

وسرتكز اإلستجابة التعليمية عىل تلبية اإلحتياجات 

الرضورية الشاملة املنقذة للحياة والتي تحافظ عىل حياة 

األطفال املتأثرين بحاالت الطوارئ، مبا يف ذلك التغذية 

املدرسية يف املناطق األكرث عرضة للخطر، والتي يوجد بها 

عدد كبري من النازحني. وسوف تستمر حمالت التحصني 

بدعم من رشكاء القطاع الصحي. أما تقوية الصالت مع 

قطاع املياه واملرافق الصحية فستسهم يف تحسني إمدادات 

املياه واملرافق الصحية والنظافة الصحية يف املدارس التي 

أعطيت لها األولوية. وسيجرى وضع التدخالت من أجل 

تنمية الطفولة املبكرة يف اإلعتبار، خاصًة يف املناطق التي 

تشهد معدالت عالية من إنتشار سوء التغذية الحاد 

املعتدل والتي ميكن أن تساعد يف الحد من سوء التغذية 

لدى األطفال يف مناطق إنعدام  األمن الغذايئ.

كيفية عكس األهداف االسرتاتيجية

وتسترشف أهداف قطاع التعليم اإلسهام يف جميع 

األهداف اإلسرتاتيجية األربعة. وستسهم التدخالت املنقذة 

للحياة، مثل الوصول إىل أماكن آمنة للتعلم، وإنشاء 

مرافق املياه، واملرافق الصحية، مبا يف ذلك عمليات 

تعزيز النظافة الصحية والدعم النفيس واإلجتامعي، 

وتقليل مخاطر الحامية عن طريق التقليل من عملية 

تفيش األمراض وتحسني مرونة األطفال املتأثرين بالنزوح 

واألزمات.  وأماكن التعلم املستهدفة،  التي توفر الوجبات 

املدرسية، ستساعد عىل معالجة سوء التغذية ويف التصدي 

ملخاوف األمن الغذايئ. ويهدف قطاع التعليم باإلضافة إىل 

اإلستجابة الفورية إلنقاذ الحياة، تعزيز قدرات أصحاب 

املصلحة املحليني، لتقوية نظام التعليم، وبالتايل تعزيز 

قدرة املجتمعات املحلية للتأهب واإلستجابة لحاالت 

الطوارئ عىل املدى الطويل. وعىل وجه التحديد، تدعم 

الخطة تدريب وحشد أنشطة سلطات التعليم املحلية 

يف جمع البيانات عىل املستوى املحيل وكذلك تجويد 

التقارير وعمليات الرصد والتقييم من قبل الرشكاء 

ومؤسسات التعليم. وستعطى األولوية لخطط الحد من 

مخاطر الكوارث عىل املدارس يف املناطق املعرضة لخطر 

الفيضانات.

إستهداف باملساعدات  التي تغطي إحتياجات 

خاصة

وأثناء تحديث ملحة اإلحتياجات اإلنسانية، قام  رشكاء 

القطاع بإعطاء األولوية للمحليات التي تأثرت بالنزاعات. 

أما املواقع التي ستمنح األولوية بعد ذلك، فهي املناطق 

التي شهدت نزوح جامعي، واملناطق التي تقع فيها 

املعسكرات، واملناطق التي شهدت تدفقات ووجود كبري 

للنازحني فيها، وكذلك املجتمعات التي تقع يف املناطق 

التي تتأثر يف كثريٍ من األحيان باآلثار السالبة املتعددة 

الناجمة عن تدفق النازحني والفيضانات املوسمية وإنعدام 

األمن الغذايئ. وعالوًة عىل ذلك، فإن عملية جمع وتحليل 

البيانات واملعلومات عىل أساس املحليات،  يساعد 

الرشكاء من القطاع عىل تحديد أولويات املدارس من 

اإلحتياجات األكرث إلحاحاً من حيث بناء الفصول الدراسية 

أو إعادة التأهيل. وتشمل هذه اإلحتياجات امللحة إنشاء 

مرافق املياه، واملرافق الصحية، وتوفري التعليم األسايس 

واملستلزمات الرتفيهية وتنفيذ برامج تدريب املعلمني 

وروابط املعلمني واآلباء. ومع ذلك، فإن عدم وجود بيانات 

عن أوضاع األطفال يف سن املدرسة يف حاالت الطوارئ 

يتطلب تقديرات إلستخدامها عىل أساس بيانات التعداد 

السكاين لعام 2008. وعليه، سيجرى الرتكيز لعام 2015، 

عىل إجراء عمليات تقييم اإلحتياجات العاجلة يف املحليات 

املستهدفة واملعسكرات والتجمعات لسد الفجوة يف 

البيانات املتاحة للتخطيط.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

وسوف يجرى إرشاك املجتمعات املحلية يف اإلستجابات 

الخاصة بالتعليم لضامن املساءلة، واإلستدامة وامللكية. 

وسيجرى بناء قدرة املجتمعات من خالل تدريب روابط 

املعلمني واآلباء عىل اإلدارة املدرسية، وتعبئة املجتمع 

وكذلك عىل مجموعة متنوعة من قضايا الحامية. ففي 

املجتمعات املحلية املتأثرة بشدة جراء الكوارث الطبيعية، 

ستقدم املدارس وأماكن التعلم دروس يف التأهب لحاالت 

الطوارئ والحد من املخاطر عىل مستوى املجتمع املحيل 

ملساعدات الناس عىل التخطيط بشكل أفضل وتقليل 

مخاطر  الكوارث الطبيعية واألوبئة األخرى وذلك بدعٍم 

من مجالس اآلباء، واملعلمني والشباب.

2.5  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

895,000
عدد األشخاص املستهدفني

59.5  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

25
عدد الرشكاء

قطاع التعليم 

الفئات )ماليني الدوالرات(

* تعكس األرقام انتشارالتوزيع الجغرايف للمشاريع 

املخططة )باملحليات( يف كل والية

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

35

34

20

23

9

22

23

11

5

2

5

1

8

2

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

األخرى

ذات أولوية قصوى
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79.679.6

28.6
36.4

8.5
15.6

النسبة املئوية لألطفال الذين مل يسجلوا يف 
املدارس

القضايا املشرتكة بني القطاعات

وتهدف خطة قطاع التعليم ملعالجة العوائق املختلفة 

لعملية تسجيل وإستمرارالبنات والبنني يف املدارس، وإىل 

أنها قد تضمنت تدخالت للتغلب عىل هذه العوائق. 

ومن أجل ضامن حامية واستمرار الفتيات يف الحضور إىل 

املدارس، ستوفر املدارس التي يدعمها القطاع مراحيض 

منفصلة للطالب والطالبات وكذلك توفري بيئة مدرسية 

آمنة. ومع الوضع يف اإلعتبار أن األوالد معرضون بشدة 

حالياً لخطر التجنيد من قبل الجامعات املسلحة، فسيتلقى 

املعلمون واملجتمعات تدريباً عىل كيفية التخفيف من 

املخاطر التي يتعرض لها هؤالء الصبية الصغار.

إتاحة الوصول إىل أماكن آمنة للتعلم لألطفال املتأثرين بالطوارئ.

ضامن توفري مرافق املياه واملرافق الصحية التي تراعي الفوارق بني 
الجنسني يف املدارس / أماكن التعلم. 

ضامن توفري املهارات الحياتية والنظافة والتثقيف الصحي للبنات 
والبنني يف املجتمعات املحلية املستهدفة. 

توفري الوجبات املدرسية لالطفال يف سن املدرسة.

توفري التدريب للمعلمني عىل الدعم النفيس.

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق.

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق، البحر األحمر، 

كسال.

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق، البحر األحمر، 

كسال.

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق، البحر األحمر، 

كسال.

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق.

عدد األطفال )حسب النوع االجتامعي( املستفيدين 
من عملية بناء أماكن مؤقتة للتعلم وتأهيل الفصول 

القامئة حالياً.

عدد األطفال )النسبة املئوية من الذكور واإلناث( الذين 
تتاح لهم  إمكانية الوصول إىل مرافق املياه واملرافق 

الصحية التي تراعي الفروق بني الجنسني )وفق الحد 
األدين من معايري اسفري(.

عدد األطفال الذين تتاح لهم  إمكانية الحصول عىل 
تعليم يف مجاالت املهارات الحياتية، والنظافة والصحة.

عدد االطفال الذين جرى تزويدهم بوجبات مدرسية.

عدد املعلمني الذين جرى تدريبهم  عىل الدعم النفيس 
واالجتامعي )النسبة املئوية من الذكور واإلناث( والذين 

يقومون بعقد جلسات لدعم األطفال.  

173,042

66,854

66,854

862,000

1,900

180,000

175,000

175,000

1,000,000

3,500

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

النسبة املئوية لألطفال املستهدفني حسب العمر والنوع اإلجتامعي )والذين هم يف سن ما قبل املدرسة، وسن املدرسة االبتدائية، واملراهقني( الذين جرى دعمهم يف 
الوصول إىل أماكن تعلم توفر الحامية.

173,042

الهدف رقم 1 القطاع: زيادة فرص الحصول عىل التعليم  الشامل الواقي املنقذ للحياة )النظامي وغري النظامي( لألطفال والشباب املتأثرين بحاالت الطوارئ.

180,000

تدعم األهداف اإلسرتاتيجية رقم 1، 2، 3

400,000

150,000

4,000

تزويد األطفال املتأثرين من حاالت الطوارئ بالتعليم الجيد واملواد 
الرتفيهية.

تزويد األطفال املتأثرين بالتجليس املناسب.

إعداد املعلمني لتوفري فرص تعلم وتدريس محسنة لألطفال املتأثرين 
بالطوارئ.

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق

عدد األطفال الذين تلقوا إمدادات  ومواد ترفيهية  
تعليمية طارئة.

عدد األطفال الذين يحظون بتجليس مناسب )مكاتب، 
ومقاعد، وكرايس( من الذكور واإلناث، يف سن  ما قبل 

املدرسة، وسن املدرسة االبتدائية، واملراهقني.

عدد املعلمني الذين جرى تدريبهم عىل املواد األساسية 
واملوضوعات املختلفة وفقا للحاجة مبا يف ذلك مهارات 

الحياة، التعليم الشامل والصحة والتثقيف الصحي.

391,903

يحدد الحقاً

4,147

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

391,903النسبة املئوية لألطفال املستهدفني )حسب العمر والنوع اإلجتامعي( الذين يتلقون نوعية تعلم جيد من خالل توفري مواد تعليمية، وتدريس نوعي.

الهدف رقم 2 القطاع: تحسني نوعية التعليم )النظامي وغري النظامي( لضامن استمرارية التعليم املناسب أثناء وبعد حاالت الطوارئ لألطفال األكرث عرضًة للمخاطر يف 
سن ما قبل املدرسة، وسن املدرسة االبتدائية، واملراهقني.

400,000

تدعم األهداف اإلسرتاتيجية 1، 2،  3 و4

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء- احصاء السودان – اليونسيف )2012(
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14 - 16 سنة

باملدنالريفيون

13 - 6

ل الرُحَّ
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القيام بتدريب الجهات التعليمية املحلية عىل إدارة املدارس 
والتعليم يف حاالت الطوارئ .

دعم املدارس لدمج اسرتاتيجيات الحد من املخاطر يف خطط التعليم 
املدرسية.

دعم عمليات جمع البيانات والتقييامت وتبادل املعلومات املنتظمة.

القيام بتدريب الجهات التعليمية الفاعلة املحلية عىل إدارة املدارس 
والتعليم يف حاالت الطوارئ. 

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق.

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق. 

واليات دارفور وجنوب وغرب 
كردفان والنيل األزرق.

عدد الجهات التعليمية الفاعلة مثل: ) روابط املعلمني 
واآلباء، مديري املدارس، واملسؤولني الحكوميني، 

ومنظامت املجتمع املدين( الذين جرى تدريبهم عىل 
إدارة املدارس، والتعليم يف حاالت الطوارئ مثل: )حامية 
مرافق التعليم وحامية الطفل والعنف املبني عىل النوع 

اإلجتامعي، والحد من مخاطر الكوارث(.

عدد املدارس التي يوجد بها خطط للحد من مخاطر 
الكوارث.

عدد الجهات التعليمية الفاعلة التي تقوم بعملية جمع 
البيانات، واملشاركة يف عمليات التقييم واملساهمة يف 

تنسيق التعليم يف هذا املجال.

2,247

231

يحدد الحقاً

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

عدد لألطفال املستهدفني الذين يدرسون يف املدارس التي لديها جهات تعليمية محلية )روابط املعلمني واآلباء، ومدراء املدارس، واملسؤولني الحكوميني( الذين جرى 
تدريبهم عىل اإلدارة التعليمية واملدرسية يف حاالت الطوارئ مبا يف ذلك الحد من مخاطر الكوارث.

2,247

الهدف رقم 3 القطاع: تعزيز قدرات اإلستجابة للجهات التعليمية الفاعلة مثل )روابط املعلمني واآلباء، مديري املدارس، واملسؤولني الحكوميني، والرشكاء( للتخفيف من 
تأثري حاالت الطوارئ مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية، والنزاعات عىل تقديم الخدمات التعليمية.

4,500

تدعم األهداف اإلسرتاتيجية  2 , 4

4,500

300

450
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14.4

10.5
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قطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية

3  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

1  مليون
عدد األشخاص املستهدفني

26.3  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

34
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

62

73

10

21

9

14

23

2

1

2

3

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

إسرتاتيجية القطاع

يستهدف قطاع مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية نحو 

1,000,000 شخص باملساعدات طوال العام. وهذا العدد 

يشمل املتاثرين بالنزاع والكوارث )الفيضانات والحرائق( 

وأرس العائدين. ومبا أن املواد غري الغذائية ليس املقصود 

منها عادًة أن تستخدم عىل املدى الطويل، سيجرى 

إستهداف  350,000 شخص من النازحني املعرضني للخطر 

والذين طالت مدة نزوحهم )الناس ذوي اإلحتياجات 

الخاصة( ليكونوا ضمن حجم الحاالت اإلجاملية املستهدفة 

بعملية تحديد اإلحتياجات من املواد غري الغذائية. لذا، 

فإن عملية توفري التمويل املبكر لرشاء هذه املواد لها 

دور أسايس يف ضامن عملية التحضري املبكر للمواد غري 

الغذائية، خاصًة عندما يكون هذا التحضري املسبق أمراً 

حاسامً للقيام باستجابة فعالة. 

وسوف تستمر عملية التنسيق لهذا القطاع من خالل 

إجتامعات دورية مع جميع الرشكاء يف مدن نياال والفارش 

والجنينة والخرطوم. وستكون هذه اإلجتامعات مبثابة 

منتدى لتحديد من يفعل ماذا، وأين؟ وبالتايل لضامن عدم 

وجود إزدواجية يف القيام باألنشطة، أو فجوات جغرافية 

أثناء التغطية. وسوف تكون اإلجتامعات أيضا مبثابة 

منتدى لتبادل املعرفة حول تقنيات البناء البديلة لتوفري 

أمناط مآوي صديقة للبيئة.

كيفية عكس األهداف اإلسرتاتيجية

سيستمر القطاع يف عام 2015، يف اإللتزام بإنقاذ األرواح 

وتوفري الحامية اإلنسانية للسكان املتأثرين يف السودان. 

وسيجري ذلك من خالل ضامن توفري إمداد مآوي الطوارئ 

واملواد غري الغذائية عرب خط اإلمداد اإلحتياطي العام من 

املواد غري الغذائية ومخزون الرشكاء. أما التدريب عىل 

تقنيات البناء البديلة وكذلك التوجيه الفني فسيسهامن يف 

تحقيق الهدف اإلسرتاتيجي لعام 2015 الخاص ببناء مرونة 

املجتمعات املحلية وكذلك دعم الحلول الدامئة.

إستهداف باملساعدات  التي تغطي إحتياجات 

خاصة

كإستجابة أولية ملوجات النزوح الناجمة عن إحتدام 

النزاعات، سيقوم القطاع بتوفري مرافق املآوي الجامعية 

لحامية كبار السن، والحوامل، واألمهات املرضعات، 

واألطفال من العنارص )الطبيعية( القاسية، خاصًة عندما 

يكونون يف اإلنتظار أثناء عمليات التسجيل والتحقق. 

وسيستمر القطاع يف الرتكيز عىل توفري املآوي اإلنتقالية 

الصديقة للبيئة وسيجرى تنفيذ ذلك من خالل إستهداف 

مجتمعات النازحني الذين طال أمد نزوحهم ومجموعات 

العائدين، وبالتايل ضامن فرتة إنتقال أكرث فعاليًة لتسهيل  

عملية العودة إىل مناطقهم األصلية، ودعم التوصل إىل 

حلول دامئة.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

عرب توفري املآوي اإلنتقالية الصديقة للبيئة، سيجرى تعزيز 

الوعي املجتمعي بأثر أنشطة  قطاع مآوي الطوارئ 

واملواد غري الغذائية عىل البيئة. وسيجرى تعزيز آليات 

الرصد والتقييم من خالل إرشاك ضابط رصد وتقييم 

يكون مسؤوالً عن توحيد مدخالت نظام قاعدة بيانات 

الرصد والتقييم. وقد جرى إدخال هذا النظام يف عام 

2014 لتحسني قياس تأثري قطاع مآوي الطوارئ واملواد 

غري الغذائية من حيث تلبية اإلحتياجات األساسية ملرافق 

مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية . ويجرى رصد عملية 

التوزيع بعد فرتة وجيزة من التوزيع لضامن توزيع املواد 

عىل النحو املخطط له والتأكد من أنها من نوعية جيدة 

وكافية للتخفيف من حدة املخاطر الصحية. ويجرى تقييم 

جدوى املواد أيضا من خالل املناقشات مع الرجال والنساء 

والفتيات والفتيان. وسيجرى نرش تتبع أنشطة اإلستجابة 

للسكان املتأثرين يف تقرير شهري، يشري إىل أن املستفيدين 

قد جرى تقديم الدعم لهم بشكٍل فعال، وأن التمويل قد 

جرى استخدامه بكفاءة. ويجرى إرشاك الرشكاء والجهات 

املانحة والجهات املعنية األخرى بانتظام يف تقرير 

اإلستجابة هذا.

القضايا املشرتكة بني القطاعات

وسوف يستمرالقطاع يف التأكيد عىل أهمية تعميم مراعاة 

مفهوم النوع اإلجتامعي يف جميع أنشطة القطاع، مبا يف 

ذلك خالل عمليات التقييم، وتوزيع املواد غري الغذائية، 

وتوفري املآوي الصديقة للبيئة.  و سيضمن هذا أن 

احتياجات جميع فئات املستفيدين قد وضعت يف اإلعتبار 

وجرى التصدي لها.
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عملية الرشاء.

التخزين، وعملية التخزين املسبق.

عملية التقييم والتحقق من، وتوزيع مواد  مآوي الطوارئ واملواد 
غري الغذائية ألرس النازحني حديثاً وأولئك الذين طال أمد نزوحهم 

وهم أكرث عرضًة للخطر.

 
 

املعالجة بنسبة مائة باملائة  للثغرات والتدخالت التي جرى 
تحديدها من خالل عملية التنسيق الفعال وتبادل املعلومات يف 

الوقت املناسب. 

مورد دويل، 
الخرطوم ونياال.

األبيض ونياال والفارش والجنينة.

واليات دارفور، وجنوب كردفان، 
والنيل األزرق، وشامل كردفان، 

وأبيي.

 واليات دارفور، وجنوب كردفان، 
والنيل األزرق ،  وشامل كردفان، 

وأبيي.

بدء عملية الرشاء يف بداية كل ربعٍ من العام.

املخزون اإلحتياطي العام من مواد مآوي الطوارئ واملواد 
غري الغذائية قد جرى تخزينه يف مستودعات مفوضية 

األمم املتحدة لشئون الالجئني ومخازن الرشكاء . 

عدد األرس النازحة حديثاً  املحتاجة تتلقى املساعدات يف 
مجال مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية.

العائدون املحتاجون يتلقون مواد مآوي الطوارئ واملواد 
غري الغذائية.

عدد أرس النازحني األكرث عرضًة للمخاطر واملوجودة 
مسبقاً وجرى تحديدهم عىل أنهم يحتاجون للمساعدات 

يف مجال مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية.

تحديد الفجوات والتداخل يف التغطية الجغرافية.

مبادرات االتدريب.

إعداد التقرير حول التوزيع واملخزون.

50,000

50,000

 ال يوجد

 ال يوجد

600,000

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

عدد أرس النازحني  حديثاً املتأثرين بالنزاعات والكوارث، والعائدين، الذين يتلقون مساعدات يف مجال مآوي الطوارئ، واملواد غري الغذائية للحامية من العنارص 
والتخفيف من التهديدات الصحية.

عدد األرس النازحة األكرث عرضًة للمخاطر، واملوجودة مسبقاً التي تتلقى تجديد املواد غري الغذائية للحامية من العنارص والتخفيف من حدة التهديدات الصحية.

ال يوجد

70,000

الهدف رقم 1 القطاع: :  توفري مآوي الطوارئ واملواد غري الغذائية يف الوقت املناسب بناًء عىل إحتياجات الناس املتأثرين بالنزاعات والكوارث، والعائدين والنازحني  
املوجودين مسبقاً.

130,000

70,000

تدعم أهداف القطاع اإلسرتاتيجة رقم 1 ، 2 

 200,000 وحدات مواد 
غري غذائية

  200,000   200,000
وحدات مواد غري غذائية

120,000

10,000

70,000

جرى تحديد جميع 
الفجوات وكذلك الرشكاء 
الذين سيقومون بتغطية 
الفجوات.

عىل األقل 30 جلسة 
تدريب ألصحاب املصلحة.

جرى إصدار 20 تقريراً 

عىل األقل.

عدد أرسالنازحني والعائدين عىل املدى الطويل الذين واليات دارفوررشاء وتوزيع مواد اإليواء الصديقة للبيئة.
جرى توفري مآوي إنتقالية مناسبة لهم وصديقة للبيئة.

2,700

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

عدد أرس النازحني حديثاً املتأثرين بالنزاعات والكوارث، والعائدين، الذين يتلقون مساعدات يف مجال مآوي الطوارئ، واملواد غري الغذائية للحامية من العنارص 
والتخفيف من التهديدات الصحية.

ال يوجد

الهدف رقم 2 القطاع: :  توسيع فرص الحصول عىل  مآوي إنتقالية  صديق للبيئة ومقبولة  محلياً، وذلك باستخدام املواد املنتجة إقليميا و/ أواملواد املستجلبة من 
مصادر خارجية.

130,000

تدعم أهداف القطاع اإلسرتاتيجة رقم 1 ، 2 

2,700

عدد أرس النازحني، والعائدين، عىل املدى الطويل الذين واليات دارفورتوزيع مواد إيواء صديقة للبيئة مع التدريب يف وقت واحد.
جرى تدريبهم عىل بناء مآوي إنتقالية مناسبة لهم 

وصديقة للبيئة.

2,700

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

2,700عدد أرسالنازحني والعائدين عىل املدى الطويل الذين جرى توفري مآوي إنتقالية مناسبة لهم وصديقة للبيئة.

الهدف رقم 3 القطاع: :  تدريب النازحني والعائدين األكرث عرضًة للمخاطر من الذين طالت فرتة نزوحهم أوعودتهم، عىل كيفية  بناء املآوي اإلنتقالية من مواد مناسبة 
وصديقة للبيئة، باستخدام مواد أنتجت إقليميا أو املواد املستجلبة من مصادر خارجية.

2,700

تدعم الهدف اإلسرتاتيجي الرابع

2,700



24

319

38

قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش 

4.6  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

4.2  مليون
عدد األشخاص املستهدفني

357  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

200
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

88

52

91

46

26

39

21

37

30

20

7

10

8

4

1

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

إسرتاتيجية القطاع

تسهم خطة إستجابة القطاع اإلسرتاتيجية يف زيادة األمن 

الغذايئ، وتحسني التغذية وتعزيز وسائل العيش. ويسعى 

القطاع إىل إنقاذ األرواح وتعزيز الكرامة والرفاه للسكان 

املستهدفني من خالل تلبية اإلحتياجات الغذائية العاجلة، 

فضالً عن تحسني فرص توفرالغذاء، والحصول عليه، وتنويع 

املواد الغذائية، مام يسهم يف تحسني النظام الغذايئ. 

وباإلضافة إىل ذلك، سيجرى ترقية أنشطة اإلعتامد عىل 

الذات اقتصادياً وكذلك أنشطة البيئة املستدامة. وستساعد 

خطة إستجابة القطاع الرشكاء يف تخطيط وتنفيذ أنشطتهم 

يف املناطق الجغرافية ذات األولوية التي حددها القطاع.

وسوف تركز أنشطة القطاع عىل تلبية إحتياجات األشخاص 

األكرث عرضًة للمخاطر من النازحني وغري النازحني. 

وسوف تدعم تدخالت وسائل العيش مرونة املجتمعات 

املحلية، وضامن كونهم أكرث قدرة عىل تحمل الصدمات 

والضغوط الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية. 

وسيجرى السعي إلعادة بناء وسائل العيش وبناء األصول 

لألشخاص املتأثرين من خالل تطوير عدد من الخدمات 

ونظم الدعم. وتشمل هذه توفري املدخالت الزراعية 

لتعزيز اإلنتاج الغذايئ، ودعم خدمات الرثوة الحيوانية 

واملواد الغذائية لبناء األصول، واملوارد الطبيعية، واإلدارة، 

ومدخالت التنويع والتدريب. وإذا سمح الوضع، فإن 

القطاع سيقوم بإستكشاف إنشاء شبكات أمان إنتاجية 

وبرامج حامية اجتامعية تهدف إىل تعزيز املرونة من 

خالل إعادة بناء وسائل العيش للسكان املتأثرين.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن قطاع األمن الغذايئ ووسائل 

العيش، سيبحث أيضا عن فرص لتشجيع مستفيدين 

نشطاء وسليمي البنية للعمل مقابل الحصول عىل 

مساعدات اإلغاثة. ومع ذلك، فسيعمل القطاع عىل ضامن 

إستمرار حصول الفئات األكرث عرضًة للمخاطر، مثل كبار 

السن، واملعوقني، والنساء الحوامل عىل مساعدات اإلغاثة. 

وستبذل الجهود لتعميق الرشاكات مع القطاعات األخرى، 

وبالتايل تعزيز التآزر بني القطاعات. وعالوة عىل ذلك، 

سيجرى رصد خطة عمل القطاع اإلسرتاتيجية وتنفيذها 

الحقاً واإلبالغ عن النتائج. 

كيفية عكس األهداف اإلسرتاتيجية

وستسهم أهداف القطاع إىل حٍد كبري يف تحقيق اثنني 

من األهداف اإلسرتاتيجية األربعة يف خطة اإلستجابة 

اإلسرتاتيجية للسودان لعام 2015. والتي تتمثل يف إنقاذ 

حياة الناس املتأثرين بالنزاعات، والكوارث، وخفض 

معدالت انعدام األمن الغذايئ الحاد، وسوء التغذية إىل ما 

دون مستويات الطوارئ يف جميع أنحاء السودان.

فهدف القطاع األول، “الحد من انعدام األمن الغذايئ الحاد 

وإنقاذ حياة الناس املتأثرين بالنزاعات والكوارث”، يتصل 

مبارشًة بالهدف اإلسرتاتيجي األول. فالتدخالت يف إطار هذا 

الهدف ال تضمن فقط تقديم املساعدات املنقذة للحياة، 

ولكن أيضا تعزيز املرونة، خاصًة بني بعض الفئات األكرث 

عرضًة للمخاطر من النازحني واملجتمعات املضيفة.

أما الهدف الثاين للقطاع، “إستعادة وتحسني األمن 

الغذايئ واملعييش لألرس يف املناطق املتأثرة يف السودان” 

يتعلق مبارشًة بالهدف الثالث للقطاع. حيث يجرى دمج 

التدخالت التي تستهدف السكان العائدين أيضا يف إطار 

هدف القطاع هذا. وتشمل األنشطة املخطط لها يف إطار 

هذا الهدف، تقديم املساعدات يف مجال وسائل العيش 

والتدخالت املنقذة للحياة.

أما الهدف الثالث للقطاع، “تحسني التنسيق الخاص 

بقطاع األمن الغذايئ، ووسائل العيش، وإدارة املعلومات 

عىل املستويني القومي، والواليئ لضامن إستجابة فعالة 

وكفؤة ويف الوقت املناسب،” فهو يتعلق مبارشة بالهدفني 

اإلسرتاتيجيني األول والثالث. حيث نجد أن التدخالت يف 

إطار هذا الهدف، تسترشف تقوية وتعزيز وبناء آليات 

تنسيق عىل املستويني القومي والواليئ مثل )اإلجتامعات، 

واملنابر، ومجموعات العمل واملجموعات اإلستشارية يف 

القطاع(. فإنشاء هذه اآلليات يعمل عىل توجيه عملية 

اتخاذ القرارات اإلسرتاتيجية للقطاع من خالل تحسني 

تقييم وتحليل اإلحتياجات والفجوات وأولويات اإلستجابة.

إستهداف باملساعدات التي تغطي إحتياجات 

خاصة

 تركز أهداف قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش عىل 

األشخاص املتاثرين يف دارفور، واملناطق االنتقالية / 

والوسطى، ورشق السودان. وتشمل كذلك أعداد املتأثرين 

من النازحني الذين يعيشون يف املعسكرات، واملجتمعات 

التي تستضيف هؤالء النازحني والسكان املقيمني املعرضني 

للخطر.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

وسوف يعمل قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش 

عىل تعزيز املساءلة تجاه السكان املتأثرين عرب إرشاك 

املجتمعات املحلية املستهدفة يف جميع مراحل دورة 

املرشوع. وعالوًة عىل ذلك، سوف يجرى التشاور مع 

املستفيدين املستهدفني خالل عمليات التقييم وتشجيعهم 

ليصبحوا أصحاب مصلحة نشطاء أثناء مرحلة تطوير 

املرشوع. وستكون عملية تحديد األولويات شفافة، مام 

يخلق عالقة واضحة بني اإلستجابة والتعرض للمخاطر. 

وسيعمل رشكاء القطاع عىل تطوير العالقات، وآليات 

املعلومت املستقاة للتأكد من أن مخاوف السكان 

املستهدفني يجرى نقلها )إىل املعنيني(. وسوف يقوم 

القطاع أيضا بتعزيز الجهود الرامية إىل تطوير قدرات 

املؤسسات املحلية والرشكاء الوطنيني.

القضايا املشرتكة بني القطاعات

وسيجرى الرتكيز عىل ترقية وتعميم إستيعاب مفهوم 

www.unocha.org )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا



إمدادات املحاصيل والغذاء

  50%
فوق متوسط الخمس سنوات

أسعار الغذاء يف الوالية

8-30%

25

النوع اإلجتامعي والحفاظ عىل البيئة يف املشاريع التي 

ينفذها الرشكاء.

وسيجرى تعقب هذا التعميم من خالل زيادة عملية 

الرصد امليدانية ملشاريع الرشكاء. وخالل  عملية الرصد 

هذه  سيجرى تلمس وجهات نظر املستفيدين حول 

املساعدات والدعم )من حيث النوعية، والكمية، والتوقيت 

املناسب( وبالتايل إبالغها للرشكاء من أجل تعزيز الدعم 

املستقبيل.

املصدر: بعثة تقييم املحاصيل وإمدادات الغذاء )2014 – 2015(

التوزيع العام للحصص الغذائية- الطعام وإجاميل القسائم.

تقديم مدخالت زراعية ملعظم الناس املعرضني للخطر.

تطعيم ومعالجة الرثوة الجيوانية ضد األمراض املتوطنة  يف املناطق 
املتاثرة.

توفري علف حيواين ومكمالت غذاء حيواين يف حاالت الطوارئ يف 
املناطق املتأثرة

توحيد تدخالت الطوارئ الخاصة بالرثوة الحيوانية.

توفري تدريب عىل وسائل العيش يف حاالت الطوارئ وتوفري 
مجموعات دعم وسائل العيش، ]مثل التشوين، والصناعات الغذائية، 

والرثوة السمكية[ لألشخاص املتأثرين.

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

عدد الناس الذين جرت تغطيتهم عرب التوزيع 
العام  للحصص الغذائية . طن مرتي من 

التوزيع العام للغذاء - طعام وإجاميل قيمة 
فسائم.

عدد األشخاص الذين جرى تزويدهم بخدمات 
ومدخالت زراعية.

كمية التقاوى املوفرة )طن مرتي(.
كمية األدوات املتنوعة )قطع( املوفرة.

عدد الحيوانات التي جرى عالجها/تطعيمها

كمية اللقاحات واملعدات واألدوات املستخدمة

عدد عامل الصحة الحيوانية املحليني الذين 
جرى تدريبهم وتزويدهم باملعدات.

عدد األشخاص واألرس الذين جرى تزويدهم 
بعلف  أو مكمالت غذاء حيواين

كمية العلف الحيواين واملكمالت التي جرى 
توفريها.

عدد العاملني اإلنسانيني املدربني عىل  تدخالت 
الطوارئ الخاصة بالرثوة الحيوانية.

عدد األشخاص الذين دربوا وجرت مساعدتهم 
بوسائل العيش يف حاالت الطوارئ وجرى 
تزويدهم مبجموعات دعم وسائل العيش 

مثل التشوين، والصناعات الغذائية، والرثوة 
السمكية.

2.3  مليون شخص

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

النسبة املئوية لألرس املستهدفة بواسطة التوزيع العام للحصص الغذائية والتي سجلت معدالت إستهالك طعام مقبولة أو يف الحد األدين.

النسبة املئوية لألشخاص الذين جرت مساعدتهم بخدمات زراعية وحيوانية محسنة.

-

-

الهدف رقم 1 القطاع: : الحد من انعدام األمن الغذايئ الحاد وإنقاذ حياة الناس املتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية.

% 75

% 70

تدعم الهدف اإلسرتاتيجي: 1

2.5  مليون
من أصحاب املصلحة

210,000  أرسة
)1,26 مليون شخص(

2,000 طن مرتي من التقاوى
300,000قطعة من أدوات متنوعة

2,6 مليون راس من املاشية جرى 
عالجه وتطعيمه

• 3,4 مليون جرعة من 	

اللقاحات
• 200 عبوات من أدوية 	

مختلفة
• , 100  طقم من املعدات	

250 عامل جرى تدريبهم 
وتزويدهم باملعدات.

8,000  أرسة
)48,000  شخص( جرت مساعدته
مبكمالت علف حيواين يف
حاالت الطوارئ

1,200  طن من علف
أومكمالت غذاء حيواين جرى توفريه

150 عامل إنساين جرى تدريبهم   
عىل تدخالت الطوارئ الخاصة 
بالرثوة الحيوانية.

50,000
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الغذاء و/أوقسائم برنامج الغذاء مقابل األصول

 

 تقديم خدمات أو مدخالت زراعية

 

 دعم عملية تكثري البذور عىل نطاق املجتمع املحيل

تطعيم وعالج الرثوة الحيوانية )املاشية(

 تدريب العاملني يف مجال صحة الحيوان وتزويدهم باملعدات

تشييد وإعادة تأهيل نقاط املياه للرثوة الحيوانية يف املناطق 
املتاثرة.

إعادة تأهيل وحامية واملراعي

توفري األعالف الحيوانية يف حاالت الطوارئ يف املناطق املتاثرة.

تخطيط وترسيم مسارات املاشية

بناء وإعادة تأهيل املشاتل العامة واملجتمعية

إنتاج وتوزيع شتالت األشجار متعددة األغراض

تدريب النساء عىل إنتاج وإستخدام األفران إقتصادية الوقود

خلق وعي بعملية إدارة املوارد الطبيعية

فتح خطوط نار لحامية أرايض  املراعي والغابات

ترقية خدمات صحة الحيوان

إستصحاب إرشادات ومعايري الطوارئ للرثوة الحيوانية يف تدخالت 
الطوارئ للرثوة الحيوانية.

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

عدد االشخاص الذين جرى تغطيتهم عرب برامج 
الغذاء مقابل األصول

كمية )طن مرتي ودوالر أمرييك( اإلغاثة املقدمة 
عرب برنامج الغذاء مقابل األصول

عدد األشخاص الذين جرى تزويدهم مبدخالت 
وخدمات زراعية.

كمية التقاوى )طن مرتي( التي جرى  تقدميها. 
كمية املعدات املتنوعة )حواسيب( التي جرى 

توفريها.

عدد املزارعني الذين جرى إختيارهم ودعمهم 
بعمليات تكثري التقاوى.

عدد الحيوانات التي جرى تلقيحها وعالجها.

كمية اللقاحات، واملعدات، واألدوات 
املستخدمة.

عدد العاملني يف مجال صحة الحيوان املحليني 
الذين جرى تدريبهم وتزويدهم باملعدات.

عدد نقاط املياه التي جرى تشييدها وإعادة 
تأهيلها.

عدد األفدنة من األرايض الزراعية واملراعي التي 
جرى إعادة تأهيلها.

عدد االشخاص )األرس( املستهدفني الذين 
يستطيعون الحصول عىل مكمالت علف حيواين.

كيلومرت من مسارات املاشية جرى تحديدها.

عدد املشاتل العامة واملجتمعية التي جرى 
تشييدها / إعادة تأهيلها.

عدد شتالت األشجار التي جرى إنتاجها 
وتوزيعها.

عدد النساء الاليئ دربن عىل مواقد إقتصادية يف 

استهالك الوقود. عدد النساء الاليئ يستخدمن  

مواقد إقتصادية يف استهالك الوقود.

عدد األشخاص الذين شخص تلقوا جلسات 
توعية.

كليومرت من خطوط النار جرى فتحها.

عدد العيادات واملختربات البيطرية  التي جرى 
تشييدها وتزويدها باملعدات.

 عدد العاملني يف الحقل اإلنساين الذين جرى تدريبهم 

عىل  إرشادات ومعايري الطوارئ للرثوة الحيوانية.

1,109,000
شخص

40,268
طن مرتي

0

0

0

0

0

200

0

4,000 فدان

0

0

0

0

0

0

5,000 كلم

0

0

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

معدل إستهالك الغذاء: النسبة املئوية لألرس املستهدفة من قبل برنامج الغذاء مقابل األصول التي سجلت معدل استهالك غذاء مقبول أو يف الحد 
األدىن. 

النسبة املئوية لألرس ) التي جرت مساعدتها عرب تدريب وخدمات وسائل كسب عيش متنوعة( بوسائل كسب عيش محسنة.

عدد األفدنة من األرايض املتدهورة واملراعي التي بها غطاء نبايت محسن ومتحكم يف إستدامته.

-

-

-

الهدف رقم 2 القطاع: استعادة وتحسني األمن الغذايئ ووسائل العيش لألرس املعرضة للخطر يف املناطق املتأثرة.

80%

70%

10,000 فدان من من األرايض املتدهورة جرى إعادة 
تأهيلها بغطاء نبايت. 10,000 كلم من خطوط النار جرى 
إنشاؤها وحاميتها.

تدعم الهدف اإلسرتاتيجي: 3

1,684,355  شخص 

64,105  طن مرتي حسب النوع، 3.2 مليون دوالر 
كقسائم. 

490,00 أرسة
)2.94 مليون من الناس(

4,000 طن مرتي من التقاوى.
300,000  من األدوات اليدوية املختلفة.

200 طن مرتي من التقاوى أنتجت عىل مستوى املجتمع 
املحيل.

3.4 مليون راس من املاشية التي جرى تطعيمها وعالجها.

4.6 مليون جرعة لقاح.
350  من عبوات اللقاحات املتنوعة.

200  طقم من االدوات. 

600 من العاملني يف مجال صحة الحيوان املحليني الذين 
جرى تدريبهم وتزويدهم باملعدات.

100
 

10,000 فدان

8,000 أرسة )48,000 شخص(
1,200 طن مرتي من األعالف الحيوانية.

 

2,000 كيلومرت من مسارات الحيوانات جرى تحديدها 
)ترسيمها(.

50 من دور الحضانة املجتمعية جرى تشييدها وإعادة 
تأهيلها.

5 مليون من شتالت اإلشجار جرى إنتاجها وتوزيعها.
 

5,000 إمرأة تدربن عىل ويستخدمن مواقد إقتصادية يف 

استهالك الوقود.

 2,500

10,000 كليومرت

20
 

150
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تعزيز والحفاظ عىل آليات تنسيق قطاع األمن الغذايئ ووسائل 
العيش املناسبة مبشاركة جميع الرشكاء الرئيسيني عىل املستويني 

االتحادي والواليئ.

إجراء تقييم وتحليل االحتياجات، والفجوات، واألولويات. وتطبيق 
األدوات، والتوجيه، ورسم خريطة مسح لقدرة الرشكاء من القطاع 

إلثراء استجابة قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش.

إجراء تدريب لرفع قدرات الرشكاء من خالل التدريب خصوصاً 
للرشكاء الوطنيني.

وضع خطط استجابة اسرتاتيجية لقطاع األمن الغذايئ ووسائل 
العيش.

تسهيل إعداد احتياجات متويل القطاع ووضع األولويات ملساهامت 
التمويل الجامعي ]عىل سبيل املثال  الصندوق اإلنساين املشرتك، 

الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ، ...[. وتنسيق املراجعة واختيار 
مقرتحات املشاريع، وتنسيق املتابعة، وإعداد التقارير.

القيام بأنشطة املنارصة، واالتصاالت، وأنشطة بناء الرشاكات نيابة 
عن الرشكاء والسكان املتأثرين يف قطاع األمن الغذايئ ووسائل 

العيش.

تعزيز التأهب من أجل استجابة فعالة لقطاع األمن الغذايئ ووسائل 
العيش يف حاالت الطوارئ.

الرصد وإعداد التقارير عن الخطة االسرتاتيجية لقطاع األمن الغذايئ 
ووسائل العيش، وعن التقدم املحرز يف تنفيذ االستجابة والنتائج 

املحرزة.

تسهيل منصة لتقديم عروض حول املوضوعات، واملناقشات وتبادل 
املعلومات / البيانات حول قضايا قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش 

]عىل سبيل املثال التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ والحالة 
اإلنسانية، واملرونة، وتقارير تقييم األمن الغذايئ، ونظام اإلنذار 

املبكر، وأدوات األمن الغذايئ ووسائل العيش / املعايري / املبادئ 
التوجيهية، إلخ[.

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

131 محلية

عدد اإلجتامعات الراتبة التي نظمت / أجريت، 
واملحارض املوثقة بنقاط العمل التي جرى تعميمها 

عىل املستويني االتحادي والواليئ.

عدد التقييامت التي أجريت والتقارير الصادرة / 
والتي جرى تعميمها.

عدد الرشكاء الذين جرى تدريبهم.

إعداد ومراجعة واحدة من استجابات اسرتاتيجية 
األمن الغذايئ ووسائل العيش.

النسبة املئوية ملقرتحات الرشكاء املمولة من 
خط اإلمداد األسايس للصندوق اإلنساين املشرتك 

والتخصيصات القياسية من  الصندوق املركزي 
لالستجابة للطوارئ .

عقد جلسات املنارصة والرتويج / بالفعل ُحرِضْت كام 
أصدرت الوثائق، وعممت.

  أعدت خطط للطوارئ.

قامت زيارات ميدانية للرصد وأصدرت التقارير.

أجريت العروض واملناقشات املواضيعية لألمن 
الغذايئ ووسائل العيش.

-

0

0

1

0

0

1

0

6

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

0  تحسن عمل قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش عىل الصعيدين القومي والواليئ.

الهدف رقم 3 القطاع: : تعزيز تنسيق قطاع األمن الغذايئ ووسائل العيش، وإدارة املعلومات من أجل استجابة إنسانية فعالة ويف الوقت املناسب.

تغطية ٪75 من 
الوظائف األساسية 
عىل األقل.

يدعم الهدف اإلسرتاتيجي: 3

96 إجتامعاً عىل املستوى القومي؛ 
120 اجتامعا يف 10 واليات 
مستهدفة.

10    

 

 45  

خطة واحدة من االستجابة 
اإلنسانية لألمن الغذايئ ووسائل 
العيش أعدت وروجعت.

 60٪

4

1

10

 12
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25.8

38.3
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قطاع الصحة 

5.2  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

4.5  مليون
عدد األشخاص املستهدفني

65.2  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

34
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

71

61

38

31

28

37

21

10

3

5

2

2

1

3

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

إسرتاتيجية القطاع

إن الهدف األسايس لقطاع الصحة هو ضامن صحة أفضل 

للسكان املتأثرين بالنزاع، والكوارث. وسوف يتحقق ذلك 

بتوفري إتاحة الحصول املستمر عىل الرعاية الصحية األولية، 

وخاصة لألمهات واألطفال، وتعزيز نظام احالة املرىض، 

واتخاذ التدابري املناسبة لإلعداد، والكشف عن، واالستجابة 

ملخاطر الصحة العامة، أو لألحداث. وقد حدد قطاع 

الصحة أولويات االحتياجات الصحية يف الواليات املتأثرة 

بالنزاع بناًء عىل “ملحة اإلحتياجات اإلنسانية”. حيث أن 

االحتياجات الصحية ذات األولوية بالنسبة للنازحني هي 

الرعاية الصحية األولية املنقذة للحياة، مبا يف ذلك عالج 

اإلصابات، والرعاية لحاالت الصدمات، والرعاية الصحية 

لألم والطفل، والصحة العقلية، والتحصني، وعالج األمراض 

املتوطنة واملزمنة. وكذلك تبني استجابة القطاع الصحي 

عىل االستمرارية؛ والسعي لتحسني خدمات الرعاية 

الصحية القامئة بتوفري مجموعة أساسية من خدمات 

الرعاية الصحية األولية، والتدريب، والتوسع يف القوى 

العاملة الصحية، وتعزيز نظام املعلومات الصحية، وضامن 

التنسيق الفاعل والفعال بني الرشكاء يف مجال الصحة. كام 

سريكز قطاع الصحة أيضا عىل أنشطة التأهب التي تشمل 

الحفاظ عىل خطوط اإلمداد األساسية من أجل االستجابة 

للكوارث الطبيعية يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة. 

كيفية عكس األهداف االسرتاتيجية

تساعد أهداف القطاع الثالثة عىل تقليل معدالت االعتالل 

والوفيات، وبالتايل املساهمة يف الهدف االسرتاتيجي 

وهو إنقاذ األرواح. وسينجز ذلك من خالل دعم تقديم 

خدمات الرعاية الصحية األولية، مبا يف ذلك خدمات 

احالة املرىض يف حاالت الطوارئ، إىل األشخاص املتأثرين 

باألزمات سواء أن كانت من صنع اإلنسان أو بسبب 

الكوارث الطبيعية. وسيشمل الدعم تقديم حزمة الرعاية 

الصحية األولية األساسية املتاحة عىل نطاق واسع، وضامن 

القدرات املطلوبة، وكذلك املستلزمات الطبية القامئة. إن 

تعزيز القدرات الفنية، واملؤسسية يف االستعداد للطوارئ 

واالستجابة عىل املستويات القومية، والوالئية، واملحلية  - 

للتحضري للكشف عن، ومنع، واالستجابة الفورية ملخاطر 

الصحة العامة، أو األحداث - ستسهم يف إنقاذ األرواح، 

والحامية، والحلول الدامئة. كام تعالج إجراءات القطاع 

الصحي ذات األولوية، وبالتعاون مع القطاعات األخرى، 

القضايا األساسية للصحة، واألمراض التي تسهم يف ارتفاع 

معدالت سوء التغذية. وستضمن األنشطة املخطط لها 

األمن الصحي، واملساهمة يف هدف الحامية االسرتاتيجي. 

وتشمل هذه األنشطة التدريب عىل األمراض املنقولة 

جنسيا، وفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز، وإنشاء 

األركان الخصوصية يف املرافق الصحية، وأنشطة الوقاية 

لألشخاص املتأثرين.

استهداف باملساعدات التي تغطي احتياجات 

خاصة

وسوف يركز القطاع عىل توفري خدمات الرعاية الصحية 

األولية األساسية، واملنقذة للحياة للفتيات، والفتيان، 

والرجال، والنساء يف املحليات التي جرى تحديدها عىل 

أنها ذات احتياجات صحية عالية يف ملحة اإلحتياجات 

اإلنسانية. وسوف يحدد القطاع أيضا أولويات احتياجات 

الصحة النفسية للنازحني. وستنفذ املشاريع بالتعاون 

الوثيق مع وزارات الصحة، واملنظامت غري الحكومية.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

وسيضمن القطاع مشاركة املتأثرين يف جميع مراحل دورة 

املرشوع. وسوف يحدث ذلك بتوظيف مجموعة متنوعة 

من اآلليات مبا يف ذلك مجموعات الرتكيز، والدراسات 

االستقصائية الصغرية، واللجان الصحية. وسوف يعمل إطار 

الرصد، وكذلك تطبيق أدوات الرصد، وتقديم التقارير 

بانتظام، وتقييم وتحديد الفجوات سيعمل عىل دعم 

تعزيز املراقبة واإلرشاف عىل املشاريع الصحية. وسيساعد 

هذا بدوره عىل ضامن معالجة جميع االحتياجات، واتخاذ 

إجراءات تصحيحية لتحسني االستجابة.

القضايا املشرتكة بني القطاعات

يدمج القطاع تعميم مراعاة منظور النوع اإلجتامعي 

يف خطته من خالل ضامن العدالة يف تقديم الخدمات 

الصحية للفئات السكانية املختلفة، مصنفة حسب 

العوامل مثل النوع اإلجتامعي، والعمر. وستساهم تدابري 

الوقاية من العدوى، واملكافحة املناسبة لها، واإلدارة 

املناسبة للنفايات الطبية، والتثقيف الصحي، واستخدام 

تكنولوجيات كفاءة الوقود مثل أجهزة التعقيم يف املرافق 

الصحية، وتشجيع زراعة األشجار حول املرافق الصحية، 

واإلدارة للنفايات الصلبة عامة، ستساهم جميعها يف الحد 

من املخاطر البيئية.
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تقديم الحد األدىن من املجموعة األساسية من خدمات الرعاية 
الصحية األولية مبا يف ذلك الخدمات الوقائية، والتشجيعية، 

واملسكِّنة، والعالجية للسكان املتأثرين.

دعم ترقية القوى العاملة الصحية من خالل التمرين، والتوجيه،  
والتدريب.

املحليات ذات املخاطر العالية 
يف دارفور، والنيل األزرق، 

وأبيي، وكسال.

املحليات ذات املخاطر العالية 
يف دارفور، والنيل األزرق، 

وأبيي، وكسال.

عدد االستشارات يف العيادات الخارجية.

عدد العاملني الصحيني الذين جرى تدريبهم.

 2.3 مليون

1,700

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

%41النسبة املئوية من املرافق الصحية التي توفر الحد األدىن من املجموعة األساسية من خدمات الرعاية الصحية األولية.

الهدف رقم 1 للقطاع: مواصلة دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية مبا يف ذلك خدمات احالة املرىض يف حاالت الطوارئ للسكان األكرث عرضة 
للمخاطر املتأثرين بالكوارث الطبيعية، وبحاالت الطوارئ التي من صنع اإلنسان.

50%

يدعم الهدف اإلسرتاتيجي: 1

4  مليون

2,250

تكوين وتدريب فرق االستجابة الرسيعة.

بعثات حول التحقيق يف اعالنات الطوارئ، مبا يف ذلك حاالت تفيش 
األوبئة، واالستجابة األولية من خالل التوعية املجتمعية،  والتغيريات 

السلوكية، وحمالت االستجابة بالتطعيم.

التوسع يف، واملحافظة عىل آلية اإلنذار املبكر لنظام مراقبة األمراض.

دعم نظام رصد توفر املوارد الصحية، وتحليل وتحديد مجاالت 
املخاطر والتعرض لها كأدوات حاسمة بالنسبة لقطاع الصحة لرصد 

الوضع الصحي اإلنساين.

املحليات التي تتميز بوجود  
نسبة عالية من  املخاطر يف 

دارفور، والنيل األزرق، وأبيي، 
وكسال .

املحليات التي تتميز بوجود  
نسبة عالية من  املخاطر يف 

دارفور، والنيل األزرق، وأبيي، 
وكسال .

املحليات التي تتميز بوجود  
نسبة عالية من  املخاطر يف 

دارفور، والنيل األزرق، وأبيي، 
وكسال .

املحليات التي تتميز بوجود  
نسبة عالية من  املخاطر يف 

دارفور، والنيل األزرق، وأبيي، 
وكسال .

عدد فرق االستجابة الرسيعة التي دربت.

النسبة املئوية من األحداث الطارئة املبلغ عنها، 
وجرى التحقيق فيها، وبدأت االستجابة لها  يف 

غضون 72 ساعة من اإلخطار.

النسبة املئوية من تقارير موقع أنظمة اإلنذار املبكر 
املُرَاِقبة  الواردة يف حينها.

عدد الواليات التي تستخدم أدوات نظام رصد توفر 
املوارد الصحية، وتحليل وتحديد مجاالت املخاطر 

والتعرض لها.

60

80

80

5

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

%90النسبة املئوية من حوادث الطوارئ التي وردت يف التقارير، وجرى التحقيق فيها، وجرى الرشوع يف االستجابة لها يف غضون 72 ساعة من تقديم التقرير.

الهدف رقم 2 للقطاع: تعزيز القدرات الفنية واملؤسسية يف االستعداد للطوارئ واالستجابة عىل املستويات القومية والوالئية واملحلية للتأهب ملخاطر الصحة 
العامة أو الحوادث، وللكشف عنها، ومنعها، واالستجابة الفورية لها.

100%

يدعم الهدف اإلسرتاتيجي: 1

110

95

95

9

دعم التدريب وترقية قدرات املزيد من القابالت.

دعم  أو إجراء التدخالت الروتينية، أو ترسيع تدخالت التحصني يف 
املرافق الصحية.

املحليات التي تتميز بوجود  
نسبة عالية من  املخاطر يف 

دارفور، والنيل األزرق، وأبيي، 
وكسال.

املحليات التي تتميز بوجود  
نسبة عالية من  املخاطر يف 

دارفور، والنيل األزرق، وأبيي، 
وكسال.

عدد القابالت املدربات.

تغطية اللقاح الخاميس التكافؤ لألطفال دون السنة 
األوىل من العمر.

1,500

75%

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

٪ النسبة املئوية من الوالدات مبساعدة قابالت مدربات.

تغطية لقاح الحصبة لألطفال دون السنة األوىل من العمر.

45%

72%

الهدف رقم 3 للقطاع: املساهمة يف الحد من اإلصابة باألمراض بني األمهات واألطفال، والوفيات بني السكان املعرضني للخطر.

60%

95%

يدعم الهدف اإلسرتاتيجي: 1

2,000

90%
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8.1

87.1

قطاع التغذية 

2  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

1.5  مليون
عدد األشخاص املستهدفني

95  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

31
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

75

60

62

31

22

27

24

33

22

16

14

10

6

6

2

1

2

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

اسرتاتيجية القطاع

سوف يركز قطاع التغذية يف عام 2015 عىل كل من 

تحسني التغطية العالجية فضال عن نوعية العالج لألطفال 

الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وسيجري ذلك 

برفع مستوى برامج معالجة سوء التغذية الحاد الشديد 

عىل مستوى املجتمع املحيل. وستستند هذه الربامج عىل 

نهج منسق ومتعدد القطاعات عىل كافة املستويات، 

وترمي إىل تحقيق أقىص قدر من التأثري لتدخالت وأنشطة 

هذا القطاع. وستواصل اليونيسف قيادة قطاع التغذية 

يف تعاون وثيق مع وزارة الصحة عرب هذه املستويات 

املختلفة، مع ضامن الحفاظ عىل استجابة عالية الجودة.

ويتطلع قطاع التغذية لتعزيز التأهب، واالستجابة 

للطوارئ بضامن التخزين املسبق للوازم ومعدات الطوارئ. 

مام سيمكن رشكاء القطاع من االستجابة برسعة لحاالت 

الطوارئ بتوفري خط إمداد منظم، وثابت من األدوية 

املنقذة للحياة، واألغذية العالجية.

ويخطط قطاع التغذية لتحسني استجابته لحاالت الطوارئ 

بضامن إجراء التدخالت يف الوقت املناسب، وأن تكون 

متاحة بيرس، وفعالية، واستدامة، ويجري رصدها جيدا. 

وسوف يقدم هذا منوذجا ألفضل املامرسات التي يجري 

تعزيزها يف السنوات الالحقة من خالل آلية “الدروس 

املستفادة”.

كيفية عكس األهداف االسرتاتيجية

سوف يستخدم قطاع التغذية مجموعة متنوعة من 

اسرتاتيجيات االستجابة مع املستفيدين الرئيسيني 

املستهدفني وهم األطفال دون سن الخامسة، والنساء يف 

سن اإلنجاب. وستسهم اسرتاتيجيات االستجابة هذه يف 

األهداف االسرتاتيجية األربعة جميعها. وسوف يركز القطاع 

عىل األنشطة األساسية إلنقاذ الحياة، وأنشطة بناء املرونة 

عىل التكيف لدى املجتمع املحيل. ولتتبع استمرار تقديم 

خدمات عالية الجودة ، فإن القطاع سيعزز من تنسيق 

عمليات االستجابة، والرصد، وإعداد التقاريرعن مؤرشات 

النشاط الرئيسية.

استهداف باملساعدات التي تغطي احتياجات 

خاصة

سيوفر قطاع التغذية الطارئة املنقذة للحياة خدمات 

التغذية لألطفال، واملرأة يف املناطق التي توجد بها 

معدالت احتياجات غذائية أكرب. وسيجري تكييف آليات 

التنفيذ للسياق املعني، وبالتحديد ملف اللمحة /البيانات 

الشخصية للمحتاجني. وسيجري تنفيذ برامج التغذية 

بالتنسيق مع وزارة الصحة عىل املستويني االتحادي 

والواليئ. وستسلم خدمات الوقاية والعالج بالتنسيق مع 

وحدات الرعاية الصحية األولية، أو املنتديات املجتمعية.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

وسوف يركز بناء القدرات عىل تحسني التدخالت التغذوية 

املنقذة للحياة، وبالتايل ضامن أن تكون جميع الربامج 

ملبية ملعايري األداء القومية. وباإلضافة إىل ذلك، سوف 

يضمن بناء القدرات أن املجتمعات أصبحت تعتمد عىل 

الذات أكرث من خالل توسيع الدعم ألنشطة تهدف إىل 

الوقاية من سوء التغذية. كام سيمنح املزيد من الرتكيز 

عىل املرونة، وبرامج الحلول الدامئة.

سيقوم رشكاء التغذية بتوظيف املشاركة، واألساليب 

النابعة من املجتمع املحيل يف التخطيط، والتنفيذ، والتقييم 

للعالج سوء التغذية الحاد.

القضايا املشرتكة بني القطاعات

يشجع القطاع الرشكاء عىل تسليط الضوء عىل القضايا 

البيئية من خالل اإلدارة الفعالة للنفايات الصلبة أثناء 

جلسات ترقية النظافة، والعناية بالحدائق املنزلية، 

وتشجيع استخدام مواقد اقتصادية. وسوف يسعى القطاع 

لضامن أن يأخذ الرشكاء يف االعتبار أيضا تعميم النوع 

االجتامعي يف جميع مراحل دورة املرشوع. وستمنح 

احتياجات، وحقوق جميع األشخاص املتأثرين – من 

النساء، والفتيات، والفتيان، والرجال - االهتامم الالزم يف 

أثناء تخطيط وتنفيذ استجابة التغذية. وباإلضافة إىل ذلك، 

فإن القطاع سيعمل بشكل وثيق مع القطاعات األخرى 

لتلبية االحتياجات غري املألوفة للنازحني، والالجئني.
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زيادة فرص الحصول عىل العالج من سوء التغذية الحاد يف حاالت 
الكوارث / حاالت الطوارئ لألطفال دون سن الخمس سنوات، 

والنساء الحوامل املرضعات.

تقديم أطعمة التغذية املتخصصة للفئات الضعيفة للغاية.

جميع املحليات التي 
تتميز بوجود  نسبة عالية 

من  املخاطر.

جميع املحليات التي 
تتميز بوجود  نسبة عالية 

من  املخاطر.

عدد املرافق التي تقدم خدمات برنامج التغذية العالجية 
للمرىض الخارجيني / برامج التغذية التكميلية1 لخدمات 

العالج من سوء التغذية الحاد.

عدد األطفال دون الثانية من العمر املعرضني لخطر 
سوء التغذية املعتدل الحاد واملتلقني للطعام املغذي. 

.املخصص.

عدد األشخاص املتعايشني مع اإلعاقة املعرضني لإلصابة 
بسوء التغذية الحاد والذين يحصلون عىل الطعام 

املغذي.

عدد األطفال دون الخامسة من العمر الذين يتلقون 
دعامً من الحصص الغذائية.

سوء التغذية الحاد الشديد 
700
سوء التغذية املعتدل الحاد 
390

196,5002

90,800

األرقام غري متوفرة

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

استيفاء مراكز التغذية للمعايري القومية والوالئية.

عدد األطفال دون سن الخامسة، املتعايشني مع اإلعاقة الذين بإمكانهم الحصول عىل العالج من سوء التغذية الحاد يف حاالت
الكوارث / حاالت الطوارئ.

التغطية العالجية يف محليات مختارة تتميز بوجود نسبة عالية من املخاطر.

خفضت مستويات سوء التغذية الحاد إىل مستويات أقل من مستوى الطوارئ.

70%

سوء التغذية الحاد الشديد  150,000

سوء التغذية املعتدل الحاد 188,000

النساء الحوامل واملرضعات   50,000

27%

يف املحلية

الهدف رقم 1 للقطاع: املساهمة يف الحد من معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات املصاحبة لسوء التغذية الحاد.

80%

سوء التغذية الحاد الشديد 250,000

سوء التغذية املعتدل الحاد 279,000

النساء الحوامل واملرضعات  40,000

50%

15% <

يدعم  الهدف االسرتاتيجي رقم 1،
والهدف االسرتاتيجي  رقم 3

سوء التغذية الحاد الشديد 1,000
سوء التغذية املعتدل الحاد 400

74,000   طفل دون الثانية من 
العمر

 46,600 النساء الحوامل 
واملرضعات

عىل األقل٪80 من األطفال دون 
الخامسة من العمر الذين نزحوا يف 
اآلونة األخرية.

توفري مكمالت املغذيات الدقيقة لألطفال والنساء املتأثرين بالكوارث 
/ الطوارئ.

تقديم االستشارات، واالتصاالت، والرسائل من أجل التغيري السلويك 
املتعلق بالرضع وصغار األطفال )تغذية الرضع واألطفال الصغار ( 

أثناء حاالت الطوارئ.

جميع املحليات التي 
تتميز بوجود نسبة عالية 

من  املخاطر

جميع املحليات التي 
تتميز بوجود  نسبة عالية 

من  املخاطر

عدد األطفال الذين يتلقون جرعات فيتامني أ الوقائية 
أثناء الطوارئ.

عدد النساء الحوامل الاليئ تأثرن بالطوارئ وتلقني 
الحديد وحمض الفوليك ملدة 6 أشهر.

عدد األطفال الذين يتلقون مسحوق املغذيات الدقيقة 
للتحصني املنزيل من أجل الوقاية من نقص املغذيات 

الدقيقة.

عدد األمهات ومقدمي الرعاية لألطفال دون الخامسة 
من العمر الذين يتلقون املشورة عن تغذية الرضع 

وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ، واملشاركني يف أنشطة 
االتصاالت من أجل التغيري السلويك.

0

0

0

  478,600

)277,000 مشورة تغذية الرضع 

واألطفال الصغار 

   و 201,600 من

االتصاالت من أجل التغيري السلويك( 

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

ربط/ دمج نسبة من مراكز معالجة سوء التغذية الحاد والشديد عىل مستوى املجتمع املحيل، ومراكز تغذية الرضع واألطفال الصغار يف حاالت الطوارئ )عىل 
مستوى املجتمع املحيل، واملنشأة( بأنشطة االتصاالت من أجل التغيري االجتامعي والسلويك.

زيادة تغطية مكمالت فيتامني )أ( بني األطفال دون الخامسة من العمر يف املحليات ذات األولوية.

0%

60%

الهدف رقم 2 للقطاع: زيادة إتاحة وصول املجموعات والفئات األكرث عرضة للمخاطر إىل الربامج املتكاملة للوقاية من نقص التغذية.

80%

80%

يدعم  الهدف االسرتاتيجي رقم 3 

 881,876 طفالً

250,000  من النساء الحوامل.

186,557  من البنني والبنات دون 
الخامسة من العمر.

653,000  ) 300,000مشورة 
تغذية الرضع واألطفال الصغار، و

     353,000  من االتصاالت من 
أجل التغيري السلويك(

1   برنامج التغذية العالجية للمرىض الخارجيني:، برامج التغذية التكميلية:

2 أرقام خط األساس تتوافق مع األطفال الذين تقل أعامرهم عن 3سنوات أو النساء الحوامل واملرضعات الذين جرى الوصول إليهم من خالل برنامج تغطية التغذية التكميلية املتكاملة الشاملة يف عام 2014. ونظرا لتغيري يف النهج الربامجي سيجري  يف عام 

2015  استهداف فئتني فقط وهام األطفال أقل من  سنتني من العمر، والنساء الحوامل واملرضعات الاليئ يتعرضن لخطر سوء التغذية الحاد بربامج الوقاية من سوء التغذية املعتدل الحاد القائم عىل الغذاء.

وضع الخطط املجتمعية التشاركية متعددة القطاعات للمحليات 
ذات األولوية العالية.

جميع املحليات التي 
تتميز بوجود نسبة عالية 

من  املخاطر. 

عدد الخطط املجتمعية متعددة القطاعات لتحسني 
الحالة التغذوية القامئة.

0

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

0عدد الخطط املجتمعية التشاركية متعددة القطاعات املنفذة يف املحليات ذات األولوية العالية.

الهدف رقم 3 للقطاع : تعزيز املشاركة املجتمعية والقيادة بتوسيع نطاق خدمات التغذية املتكاملة ومتعددة القطاعات.

2

يدعم  الهدف االسرتاتيجي رقم 4 

2
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تحسني رصد وتقييم وتقديم التقارير عن االستجابة للطوارئ.

تحسني القدرات لتنسيق القطاع عىل املستوى دون القومي.

جميع املحليات املعرضة 
للخطر

جميع املحليات املعرضة 
للخطر

عدد تقييامت التغذية يف حاالت الطوارئ التي 
أجريت .

عدد مسوح التغذية التي أجريت

عدد النرشات التي أنتجها القطاع.

النسبة املئوية للنرشات الشهرية الكاملة 
والصادرة يف حينها

نظام ملعلومات التغذية عامل وقائم 

عدد القطاعات العاملة عىل مستوى الوالية.

عدد االجتامعات التنسيقية للقطاع.

0

0

0

0

0

4

96

جرى تقييم  من الناحية التغذوية 
لجميع / السكان الجدد  املتأثرين 
بالكوارث الطارئة 

أجرى مسح تغذوي واحد عىل األقل 
كل ثالثة أشهر يف املحليات ذات 
الحاجة العالية

أربع نرشات قطاعية فصلية أنتجت 
ونرشت

< ٪80 من التقارير

نظام معلومات التغذية  قائم وعامل 

12

144 حسب مقتىض  الحاجة.

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

نسبة األرس ايل تحصل عىل قدر “عادي” أو “مقبول” من الطعام.  

نسبة األرس التي لديها سجل لتنوع غذايئ يفوق عتبة الطوارئ / الحد األدىن للطوارئ.

-

-

الهدف رقم 4 للقطاع: إستعادة وتحسني وضع األمن الغذايئ ووسائل العيش لألرس األكرث عرضة للمخاطر يف املحليات املتأثرة.

80%

70%

تدعم األهداف اإلسرتاتيجية رقم 3
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37.5

6.9

3.5  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

3  مليون
عدد األشخاص املستهدفني

44.7  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

52
عدد الرشكاء

الفئات )ماليني الدوالرات(

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

90

99

84

22

70

18

39

13

10

12

5

5

4

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

األخرى

ذات أولوية قصوى

قطاع الحامية

اسرتاتيجية القطاع

شهد السودان منذ عام 2014 طفرة يف النزوح الناجم 

عن النزاعات. ومن أجل تلبية احتياجات هؤالء النازحني 

الجدد، فضال عن أولئك الذين نزحوا منذ عدة سنوات، 

فقد حدد قطاع الحامية عدد من املجاالت ذات األولوية 

لتوجيه التدخالت يف عام 2015. وسيجري تنفيذ هذه 

التدخالت بالتعاون مع حكومة السودان، ومؤسسات 

الحامية ذات الصلة، ومع املنظامت اإلنسانية.

لتلبية احتياجات الحامية اإلنسانية لألشخاص األكرث عرضة 

للمخاطر، فقد ُحددت مجاالت التدخل ذات األولوية 

التالية:

1( تعزيز األمن الجسامين، والقانوين، واملادي للسكان 

املتأثرين بالنزاع والكوارث 2( الحيلولة دون العنف 

الجنيس والقائم عىل النوع اإلجتامعي واالستجابة 

للحاالت، 3( تعزيز تدابري الحامية اإلنسانية الخاصة للبنني 

والبنات، 4( تعزيز إتاحة الوصول إىل العدالة، والخدمات 

االجتامعية للسكان املتأثرين بالنزاعات، والكوارث، 5( 

تعزيز مرونة املجتمعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل 

معالجة وتفادي مخاطر الحامية اإلنسانية، مثل انتهاكات 

حقوق الطفل، والعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي و6( 

الحد من مخاطر األلغام / املتفجرات من مخلفات الحرب. 

واستنادا إىل العدد الكبري من حاالت النزوح، فإن استجابة 

قطاع الحامية سترتكز يف املقام األول عىل األشخاص يف 

واليات دارفور، فضال عن واليات جنوب كردفان، والنيل 

األزرق. وسيجري التعامل مع املحليات التي تقع خارج 

املناطق الجغرافية ذات األولوية يف الوقت الذي، ووفق ما، 

تراه الحكومة وجهات الحامية الفاعلة األخرى رضورياً.

وسيضمن الرشكاء أيضاً رصد أوضاع الحامية اإلنسانية 

أيضا يف مناطق العودة وعىل امتداد محاور مساراتها. 

وهذا يضمن املحافظة عىل سالمة وكرامة العائدين. 

وباإلضافة إىل ذلك، سوف متتد أنشطة الحامية اإلنسانية 

عند االقتضاء، من مناطق النزوح إىل املناطق التي لوحظ 

بها تحركات عودة كبرية. ونظرا للديناميكية التشغيلية 

ومختلف املخاوف املتعلقة بالحامية اإلنسانية التي جرى 

تحديدها، سيستخدم قطاع الحامية آليات التنسيق القامئة 

لتقديم الدعم لرشكاء الحامية عىل الصعيدين القومي 

والواليئ. وسيشمل هذا الدعم العمل مع مجموعات عمل 

الحامية عىل مستوى الوالية سعياً إلتاحة سبل خالقة 

وميكن تطبيقها لتقديم خدمات الحامية اإلنسانية.

كيفية عكس األهداف االسرتاتيجية

من أجل معالجة األولويات املذكورة أعاله، سيعزز قطاع 

الحامية من آليات اإلنذار املبكر، والتأهب لحاالت 

الطوارئ، واالستجابة الحتياجات الحامية اإلنسانية 

للنازحني الجدد، وتحديد ذوي االحتياجات الخاصة 

واالستجابة لهم، ومن عملية تقييم االحتياجات، وتوفري 

خدمات الحامية للسكان املتأثرين بالنزاعات والكوارث. 

وسيجري تجريب آلية لفريق االستجابة للطوارئ يف واحدة 

من واليات دارفور عىل األقل.

استهداف باملساعدات التي تغطي احتياجات 

خاصة

سوف يستمر قطاع الحامية يف دمج النهج القائم عىل 

أساس الحقوق، والقائم عىل املجتمع املحيل الذي يعمم 

مفاهيم السن، والنوع اإلجتامعي، والتنوع طيلة مراحل 

التخطيط، والتنفيذ، والرصد يف دورة املرشوع. عن طريق 

تصنيف االحتياجات يف املناطق ذات األولوية حسب الفئة 

العمرية العمر والجنس، فقد جرى تحديد األفراد الذين 

هم بحاجة للمساعدة املتعلقة بالحامية وأغلبهم من 

النساء واألطفال. واستجابة لقطاع الحامية سرتكز خصوصا 

عىل االستجابة الحتياجات الحامية اإلنسانية لألشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة، مثل النساء األكرث عرضة 

للمخاطر، واألطفال، واملسنني، واألشخاص املتعايشني مع 

اإلعاقة. كام سيجري توزيع تجهيزات النظافة الشخصية 

للنساء األكرث عرضة للمخاطر.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

سينظر قطاع الحامية لتعزيز الُنُهج القامئة عىل املجتمع 

بهدف تعزيز القدرات املحلية والقومية / للتصدي 

الحتياجات الحامية اإلنسانية )املرونة(، وسيسعى قطاع 

الحامية لتشجيع األساليب املجتمعية السائدة يف ذات 

الوقت الذي يعمل فيه عىل تعزيز قدرات املؤسسات 

الوطنية وجهات الحامية الفاعلة األخرى. ويشمل هذا 

دعامً للبنية التحتية للمجتمع، مثل املراكز االجتامعية 

الخاصة باملرأة فقط، أو املساحات الصديقه لألطفال 

حيثام ميكن تنفيذ أنشطة الوقاية مثل التدريب املهني، 

والتدريب عىل القيادة، واألنشطة املدرة للدخل، فضال 

عن برامج املساعدات االجتامعية. وألن هناك حاجة 

لحامية البيانات الكمية والنوعية العادية إلتاحة تدخالت 

الحامية اإلنسانية القامئة عىل األدلة والربمجة، فسيكون 

تحسني عمليات التقييم املركزة عىل الحامية، ونظم إدارة 

املعلومات جزءا ال يتجزأ من التدخالت يف املناطق ذات 

األولوية.
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القضايا املشرتكة بني القطاعات

وستضمن خطة االستجابة إيالء االعتبار الالزم للعوامل 

البيئية طيلة تنفيذ املشاريع. وينبغي أن يساعد هذا عىل 

ضامن أن ال تتسبب املشاريع يف تفاقم املشاكل القامئة. 

وسيواصل القطاع عملية إدماج الحامية كجزء من خطة 

االستجابة من خالل العمل مع القطاعات األخرى.

توفري خدمات الحامية  املنسقة يف حاالت الطوارئ، ويف الوقت 
املناسب للنازحني، والسكان املتأثرين اآلخرين، مبا يف ذلك األطفال، 

واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتعرضون للعنف، 
واالستغالل، واإلهامل.

ضامن إتاحة حصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وضحايا 
حوادث الحامية )مبا يف ذلك األطفال، والناجني من العنف بسبب 

النوع اإلجتامعي( عىل املساعدات، والخدمات االجتامعية، 
والتعويضات القانونية.

ضامن فعالية خدمات نظام البحث عن املفقودين وجمع شمل 
األرس أو القارصين/ الُقرصَّ غري املصحوبني بذويهم، وخاصة يف حاالت 

الطوارئ واملناطق الحرجة، فضال عن التدخالت عرب الحدود.

تزويد األشخاص يف املناطق املوبوءة باأللغام األرضية / املتفجرات 
من مخلفات الحرب باملساعدات عرب رفع الحظر عن األرايض، 
والتوعية عن مخاطر األلغام / املتفجرات من مخلفات الحرب 

ومساعدة الضحايا.

واليات دارفور، وغرب كردفان، 
وجنوب كردفان، وشامل 

كردفان، والنيل األزرق.

واليات دارفور، وغرب كردفان، 
وجنوب كردفان، وشامل 

كردفان، والنيل األزرق.

واليات دارفور،  وغرب كردفان،  
وجنوب كردفان، وشامل 

كردفان، والنيل األزرق.

واليات غرب كردفان، وجنوب 
كردفان وشامل كردفان والنيل 

األزرق، والواليات الرشقية.

عدد األشخاص، مبا يف ذلك النساء، واألطفال، 
الذين يتلقون الدعم والخدمات الفردية أو 

النفسية املجتمعية.

املحافظة عىل أو إنشاء عدد آليات احالة املرىض 
التي جرت املحافظة عىل استمرارها أو التي جرى 

تدشينها بدعم مستمر مبا يف ذلك الدعم الخاص 
بالنساء، واألطفال، وكبار السن، واألشخاص 

املتعايشني مع اإلعاقة.

عدد  الُقرصَّ غري املصحوبني بذويهم، فضال عن 
غريهم من األطفال املحتاجني للحامية )مثل 

األطفال الناجني من العنف الجسدي الجنيس 
وغريه( الذين جرى تحديدهم، وتوثيق حاالتهم، 

مع توفري الرعاية املؤقتة، أوجمع شملهم مع 
أرسهم.

أمتار مربعة من األرايض أفرج عنها.

160,000

75

3,440

4,140,000

900,000

75

6,000

2,000,000

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

النسبة املئوية التي جرى تحديدها لضحايا العنف، واإلهامل، واالستغالل، وغريها من أشكال سوء املعاملة، الذين سيزودون بالخدمات النفسية، 
والقانونية وخدمات الحامية اإلنسانية األخرى.

عدد اإلصابات الناجمة عن األلغام األرضية أو الذخائر غري املنفجرة.

-

39

الهدف رقم 1 للقطاع: تلبية احتياجات الحامية اإلنسانية الطارئة للنازحني الجدد وغريهم من السكان املتأثرين، مبا يف ذلك النساء واألطفال.

80%

إنخفاض حاالت اإلصابات

يدعم األهداف االسرتاتيجية: إنقاذ 
حياة األشخاص األكرث عرضة للمخاطر 

املتأثرين بالنزاعات والكوارث 
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تعزيز الرصد ألوضاع حامية النازحني املتاح الوصول إليهم وغريهم 
من السكان املتأثرين.

تعزيز قدرات املجتمعات املحلية املتأثرة عىل تحديد مخاطر الحامية 
/ الحوادث، وتوفري استجابة كافية وتطوير اسرتاتيجية الوقاية، ورفع 

الوعي بحقوقهم وبالخدمات القامئة.

رشاء وتوزيع لوازم الرعاية الصحية األولية،  واملواد الصحية.

إجراء مبادرات التوعية للمجتمعات املتأثرة فيام يتعلق بالحقوق، 
ومخاطر الحامية، وخدمات الحامية املتاحة )مبا يف ذلك ما يتعلق 

بحامية الطفل، واالستجابة للوقاية من العنف القائم عىل النوع 
اإلجتامعي، والتوعية مبخاطر األلغام(.

واليات دارفور، وغرب 
كردفان، وجنوب كردفان، 

وشامل كردفان، والنيل 
األزرق، والواليات الرشقية، 

ووالية الخرطوم. 

واليات دارفور، وغرب 
كردفان، وجنوب كردفان، 

وشامل كردفان، والنيل 
األزرق.

واليات دارفور، وغرب 
كردفان، وجنوب كردفان، 

وشامل كردفان، والنيل 
األزرق.

واليات دارفور، وغرب 
كردفان، وجنوب كردفان، 

وشامل كردفان، والنيل 
األزرق.

عدد تقارير رصد الحامية التي قدمت.

عدد لجان الحامية املجتمعية النشطة التي حددت 
/ أُنشئت وُدعمت )مبا يف ذلك اللجان املواضيعية 

بشأن حامية األطفال، والعنف الجنيس والقائم 
عىل النوع اإلجتامعي، واملراكز الصديقه لألطفال، 

ومراكز املرأة(.

عدد اإلمدادات التي جرى توزيعها عىل النساء األكرث 
تعرضا للمخاطر الشديدة ) من لوازم الرعاية الصحية 

األولية،  واملواد الصحية(.

عدد األشخاص الذين جرى الوصول إليهم من خالل 
تدخالت التوعية.

48

380

13,200

700,000

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

-القدرة املتصورة للمجتمع عىل منع / تخفيف، أو االستجابة ملخاطر الحامية حسب املجتمعات املستهدفة يف مناطق النزوح.

الهدف رقم 2 للقطاع:  منع وتخفيف مخاطر الحامية لألشخاص يف املناطق املتأثرة بالنزاع.

التحسني

يدعم الهدف االسرتاتيجي: توفري الحامية اإلنسانية 
للسكان املتأثرين بالنزاع

60

500

14,000

2,000,000

إجراء بعثات تقييم الحامية املشرتكة التي تهدف لضامن مبدأ 
التطوع، والسالمة، والكرامة يف مناطق العودة التي جرى تحديدها.

تعزيز قدرات املؤسسات القومية )مبا يف ذلك سلطات إنفاذ القانون، 
وإقامة العدل، واإلجراءات املتعلقة باأللغام( ومقدمي خدمات 

الحامية  القانونية عىل الصعيدين القومي والدويل وسياسات الحامية 
)تحديد الفئات األكرث عرضة للمخاطر، وإجراءات استجابة الحامية، 

واإلجراءات املتعلقة باأللغام(.

واليات دارفور، وغرب 
كردفان، وجنوب كردفان، 

وشامل كردفان، والنيل 
األزرق.

واليات دارفور، وغرب 
كردفان، وجنوب كردفان، 

وشامل كردفان، والنيل 
األزرق، والخرطوم.

عدد مناطق العودة التي جرى تقييمها وخاصة 
فيام يتعلق بالظروف األمنية، وإتاحة الوصول إىل 
الخدمات األساسية، والعالقات بني أفراد املجتمع.

عدد األشخاص من املؤسسات القومية ومقدمي 
خدمات الحامية الذين تلقوا التدريب.

6

2,000

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

8عدد آليات التنسيق املتعلقة بالحامية مبشاركة مبارشة من السلطات عىل املستوى القومي أو الواليئ.

الهدف رقم 3 للقطاع:  تعزيز قدرات مزودي خدمات الحامية مع توفري خيارات إليجاد حلول دامئة للنزوح.

20

يدعم األهداف االسرتاتيجية: تعزيز املرونة، 
وتسهيل إيجاد حلول دامئة لألشخاص املتأثرين 

بالنزاع، مبا يف ذلك الدمج والعودة الطوعية

10

4,000
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7.3

19.6

قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج

3.8  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

0.7  مليون
عدد األشخاص املستهدفني

26.9  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

26
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

32

20

17

13

12

28

3

1

1

12

1

1

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

اسرتاتيجية القطاع

مع إحاطته باالحتياجات التي تركز عىل اإلغاثة الجارية يف 

السودان، يقر املجتمع اإلنساين بالحاجة إىل تطوير أمناط 

املساعدات كلام سنحت الفرص لذلك. وتتطلب األزمة 

التي طال أمدها تطبيق نهٍج متعدد القطاعات، وشامل 

لتعزيز مرونة املجتمع، وتبني املزيد من التحول السلس 

من املساعدات التي تركز عىل اإلغاثة إىل التقدم أكرث 

نحو تنمية دامئة تهدف إىل الحد من الفقر املزمن، ومن 

التعرض للمخاطر. وعىل الرغم من أنه من غري املمكن 

تحقيق انتعاش قوي عىل جميع األصعدة يف السودان، 

فمن األهمية مبكان استخدام نهج اإلنتعاش املبكر، والذي 

يبدأ يف وقت مبكر من العمليات اإلنسانية، مام يؤدي إىل 

عمليات قومية / مملوكة للمجتمع وذات مرونة ومكتفية 

ذاتيا. وإدراك هذا التحول هو هدف قطاع اإلنتعاش 

والعودة وإعادة الدمج.

وترمي أهداف / املشاريع املقدمة يف هذا القطاع إىل 

تعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل التوقع، واإلدارة، 

واإلنتعاش من، والتحول من الصدمات يف الوقت الذي 

تضع فيه األسس أيضا إليجاد حلول دامئة من خالل 

تنمية قدرات الحكومة القومية، والحكومات الوالئية، 

وكذلك تحسني البنية التحتية األساسية، وإتاحة الفرص 

االقتصادية، وإعادة الدمج االجتامعي للمجتمعات األكرث 

عرضة للمخاطر، وتيسري إعادة دمج العودة الطوعية، أو 

الدمج املحيل للنازحني والعائدين. إن الجهود املنسقة من 

قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية والتنموية، جنبا إىل جنب 

مع الحكومة القومية، والحكومات الوالئية ستساعد عىل 

إنهاء ظروف النزوح، وتعزيز مرونة املجتمعات املحلية 

املستهدفة يف جميع أنحاء السودان وتؤدي عىل املدى 

الطويل، إىل النهوض بالتنمية البرشية. وينفذ رشكاء قطاع 

اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج حاليا - ويعتزمون توسيع 

- املبادرات التي توفر بدائل للمساعدات الحالية، أي توفري 

املساعدات للمعسكرات ألجل غري مسمى إىل حد ما والتي 

هي، يف الظروف املثالية، ال تعدو كونها حالً عىل املدى 

القصري أو املتوسط فحسب.

كيفية عكس األهداف االسرتاتيجية

إن أهداف قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج املذكورة 

تركز عىل الفرص وميكن أن تؤدي يف نهاية املطاف إىل 

تقليص االحتياجات اإلنسانية العاجلة والحرجة. ويدعم 

نهج اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج األنشطة املنقذة 

للحياة التي تتوالها القطاعات األخرى تحت مبدأ إنقاذ 

الحياة كام يدعم ايضاً التأهب، والحد من املخاطر. 

وبتعزيز قدرة املجتمعات املحلية عىل إعادة تأهيل 

وزيادة املعرفة حول كيفية الحفاظ عىل البنية التحتية 

الحيوية قبل، وأثناء، وبعد الكوارث اإلنسانية، وتتعزز 

مرونة املجتمعات املحلية يف التعامل مع حاالت الطوارئ. 

وتحت بند الحامية سريكز قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة 

الدمج عىل األنشطة للتعرف عىل األشخاص املتأثرين، 

والتأكد من أن األشخاص املتأثرين يشاركون بشكل كامل 

يف عمليات العودة و / أو االندماج املحيل. أخريا، ويف إطار 

الحلول الدامئة، يقرتح قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة 

الدمج إرساء هدفني 1( تحسني إعتامد اإلقتصاد عىل الذات 

لتقليل االعتامد عىل املدى الطويل و2( ضامن االكتفاء 

الذايت يف مناطق العودة أو بني مجتمعات النازحني التي 

طال نزوحها. وباإلضافة إىل ذلك، يقرتح قطاع اإلنتعاش 

والعودة وإعادة الدمج وضع األسس إليجاد حلول دامئة 

سواًء أن كان ذلك بتنمية القدرات، أو بدعم العودة 

ومبادرات التكامل املحلية التي تقوم بها املجتمعات 

والسلطات القومية. عموما، سوف تركز املشاريع عىل 

تقديم املساعدات املبارشة لألشخاص األكرث عرضة للخطر. 

وستشكل تنمية القدرات عنرصا رئيسيا يف االستجابة، 

وسوف تسعى لتشجيع زيادة مشاركات املجتمع.

استهداف باملساعدات التي تغطي احتياجات 

خاصة

يسرتشد تقييم احتياجات قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة 

الدمج وعملية تحديد األولويات الجغرافية بتقييم 

الظروف إليجاد حلول دامئة وكذلك النظر باملناطق التي 

تأثرت بشكل متكرر جراء الفيضانات. ويف مؤرش الحل 

الدائم جرى تثليث أوضاع السالمة، واألمن )الحامية( مع 

إمكانية الوصول إىل الخدمات األساسية لتحديد اختيار 

املناطق الجغرافية للتنفيذ.

وفقا لقطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج يُعتقد أن 

هناك 3.8 مليون شخص هم يف حاجة للمساعدات. وقد 

حدد القطاع  1.8 مليون شخص من بينهم عىل أنهم 

يف حاجة محددة إىل املساعدات مبا يتامىش مع ظروف 

التعرض للرضر، ومجاالت التعرض للرضر بالنسبة لألرس 

عىل أساس املناطق. وعىل هذا النحو فإن احتياجاتهم 

اإلنسانية حرجة وتتطلب تدخالت إنسانية. ومن ضمن 

10 معسكرات مختارة يف الداخل جري تقييم 70 يف املائة 

من السكان النازحني عىل أنهم يعيشون يف ظروف تساعد 

عىل برمجة اإلنتعاش املبكر وهي مبثابة قناة نحو الحلول 

الدامئة. 

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

بهدف تعزيز مرونة املجتمعات املحلية يركز القطاع عىل 

بناء املرونة فيام يتعلق مبا ميكن للمجتمعات القيام به 

بأنفسهم، وكيفية تعزيز قدراتهم. وهذا يشمل حشد 

ودعم املبادرات التي يقودها املجتمع املحيل، وتطوير 

خطط املجتمع وتنمية قدرات السلطات املحلية لضامن 

أن يجري وضع برامج االستجابة بالتعاون مع املجتمعات 

والسلطات املحلية، مام يشجع عىل استمرار مشاركتهم، 

وملكيتهم،  وقيادتهم طوال مراحل عملية التنفيذ.  
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القضايا املشرتكة بني القطاعات

وبالنظر إىل الطبيعة الشاملة لقطاع اإلنتعاش والعودة 

وإعادة الدمج، فإن القطاع سيتوىل االتصال بشكل وثيق 

بجميع القطاعات، مثل قطاع الالجئني املشرتك بني 

القطاعات للعائدين الذين تشابه حالتهم حالة الالجئني، 

وبقطاع الحامية حول ظروف العودة الطوعية وقطاعات 

توفري الخدمات لضامن إدراج الحلول الدامئة واملرونة يف 

إستجابات وأنشطة القطاعات. وسيجري تعميم النوع 

االجتامعي من قبل املشاريع )حيث سيجري تصنيف 

جميع املؤرشات حسب النوع اإلجتامعي( وستقوم جميع 

املشاريع مبراجعة أثرها البيئي قبل التنفيذ. كام أن خطط 

العمل املجتمعية املوجهة للحد من مخاطر الكوارث 

تسهل من الوعي املجتمعي بالعواقب البيئية لإلجراءات 

)أي إدارة النفايات، واستخدام املياه، وجمع حطب 

الحريق( وزيادة الرقابة األهلية واملسؤولية عن حامية 

هذه املوارد.

تعبئة ودعم املبادرات التي يقودها املجتمع املحيل إلعادة تأهيل 
وصيانة البنية التحتية الحرجة إلتاحة الوصول إىل الخدمات 

األساسية/ املنقذة للحياة.

تنفيذ خطط عمل املجتمع للوقاية من الفيضانات والحرائق للحد 
من التعرض للمخاطر وبناء املرونة املجتمعية للتعامل مع مخاطر 

الكوارث.

الحفاظ عىل البنية التحتية الحرجة، لتحديد، وإدارة، وتقليل املخاطر 
املرتبطة باملخاطر املتعلقة باملناخ )الفيضانات والجفاف(.

واليات الخرطوم، والنيل األزرق، 
وجنوب كردفان، وجنوب دارفور، 

ووسط دارفور، وغرب دارفور.

واليات الخرطوم، وجنوب دارفور، 
وغرب دارفور، ووسط دارفور.

واليات الخرطوم، جنوب كردفان، 
وغرب دارفور، ووسط دارفور.

النسبة املئوية من توفري الخدمات األساسية املنقذة 
للحياة التي تُقدم / تُدعم من خالل النازحني.

عدد املجتمعات األكرث عرضة للمخاطر التي تلقت 
التدريب للحفاظ عىل البنية التحتية الحرجة.

عدد خطط العمل التي جرى تنفيذها.

النسبة املئوية من املجتمعات التي إزدادت فيها 
مستويات الوعي بشأن املخاطر واسرتاتيجيات الحد من 

التعرض للمخاطر.

عدد خطط العمل املجتمعية للحامية والتأهب للتصدي 
للكوارث ومنعها التي جرى وضعها.

عدد من وصالت وأنظمة َمصارِف الطوارئ التي شيدت 
/ جرت إعادة تأهيلها من خالل تعزيز قدرات املجتمع 

املحيل.

0

0

0

0

0

0

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

النسبة املئوية من املشاريع التي تشمل إرشاك املجتمع املحيل يف توفري الخدمات املنقذة للحياة )يف جميع القطاعات(.

عدد املشاريع املمولة التي تعالج الحصول املستدام عىل الخدمات املنقذة للحياة )داخل قطاع اإلنتعاش والعودة وإعادة الدمج(.

0

0

الهدف رقم 1 للقطاع: : تحسني الحصول املستدام عىل الخدمات املنقذة للحياة.

80%

3

يدعم الهدف االسرتاتيجي 1

10%

30

10

50%

10

200
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تحديد وإعداد التقارير حول مناطق العودة / إعادة الدمج أو 
الدمج املحيل املحتملة.

تنسيق وتسهيل توفري الخدمات األساسية الكافية يف مناطق 
العودة حيثام كان هناك نقص يف الخدمات.

تقديم ومناقشة املعلومات مع النازحني عن طرق العودة، 
وخيارات الدمج، والخدمات املتاحة يف مناطق العودة وإعادة 

التوطني أو إعادة الدمج )الحمالت، زيارات استكشافية وما إىل 
ذلك(.

توفري التدريب لدعم املؤسسات، واملجتمعات املتأثرة )عىل سبيل 
املثال مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطني، واملنظامت غري 

الحكومية القومية، والهياكل املجتمعية( فيام يتعلق بالعودة 
/ إعادة الدمج، وتحسني إدارة املعرفة، واتجاهات العودة / 

وأمناطها.

تقديم الدعم اللوجستي - العودة أو الدمج، دعم )التسجيل، 
دعم األفراد شديدي الضعف وما إىل ذلك(.

واليات شامل دارفور، وجنوب دارفور، 
والنيل األزرق،  ووسط دارفور، وجنوب 

كردفان، غرب دارفور، غرب كردفان.

واليات شامل دارفور، غرب دارفور، ووسط 
دارفور، وجنوب دارفور وجنوب كردفان.

واليات شامل دارفور، وجنوب دارفور، 
والنيل األزرق،  ووسط دارفور، وجنوب 
كردفان، وغرب دارفور، وغرب كردفان.

واليات شامل دارفور، وجنوب دارفور، 
والنيل األزرق،  ووسط دارفور، وجنوب 
كردفان، وغرب دارفور، وغرب كردفان.

والية النيل األزرق، ووسط دارفور.

النسبة املئوية من املحليات التي جرى تحديدها للعودة 
)التوزيع حسب “العودة الدامئة”، و”العودة املوسمية” و 

“ال توجد عودة “(.

عدد العائدين الذين جرى التحقق منهم، وتسجيلهم 
يف الطريق أو يف مواقع العودة )مصنفني حسب النوع 

اإلجتامعي، والعمر(.

عدد األشخاص الذين ميكنهم الحصول عىل الخدمات 
األساسية يف مناطق العودة.

عدد الحمالت املقدمة.

عدد الحمالت التي يشارك فيها ممثلو/  لجان النازحني 
)مع ضامن املشاركة من كال النوعني اإلجتامعيني، 

ومختلف األعامر(.

عدد األفراد املدربني )تفصل حسب املؤسسة، ونوع 
التدريب(.

عدد املؤسسات املعنية )التفصيل حسب طبيعة العمل(.

عدد النازحني الذين تلقوا مساعدات دعم العودة أو 
الدمج.

5

3

%100

عىل األقل %50

100% من املحتاجني

10

10

150

10

٪100 يف حاجة

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

الوقت الذي يُستغرق بني تحركات العائدين الواردة يف التقارير والتقييامت التي أجريت )بالتفصيل حسب الوالية والجهة التي قامت بالتقييم )إن كان رشيكاً أو كان 
اإلجراء مشرتكاً بني الوكاالت / قطاعياً(.

اسرتاتيجية جمع البيانات القامئة  عىل تحديد  مناطق  العودة / )إعادة( الدمج  الحالية أو املحتملة )عىل سبيل املثال أدوات التقييم، وآلية إعداد التقارير، وفيام إذا  كان 
قد جرى تحديد الرشكاء(.

أسبوعان )يف املتوسط(

0

الهدف رقم 2 للقطاع: رفع وترية إرشاك السكان املتأثرين يف املساعدات الخاصة بالعودة يف الوقت املناسب واملنسقة و)إعادة( الدمج.

ليس أكرث من شهر
4

اإلصابات

يدعم الهدف االسرتاتيجي رقم  2

توفري املدخالت، واألدوات / اآلالت، والتدريب املهني / مهارة 
األعامل لوسائل العيش القامئة عىل الزراعة، مع الرتكيز عىل  

حجم الحاالت  التي طال أمدها.

تقييم االحتياجات وتحسني فرص الحصول عىل التمويل  األصغر، 
مع الرتكيز عىل العائدين، وحاالت االنازحني التي طال أمدها.

االستثامر يف  األنشطة  االقتصادية املستدامة، والفعالة املدرة 
للدخل.

واليات النيل األزرق، وجنوب كردفان، 
وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشامل 

دارفور، وغرب دارفور.

واليات النيل األزرق، وجنوب كردفان، 
وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشامل 

دارفور، وغرب دارفور.

واليات النيل األزرق، وجنوب كردفان، 
وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشامل 

دارفور، وغرب دارفور.

٪  النسبة املئوية ألفراد املجتمع الذين تلقوا دعامً 
باملدخالت الزراعة )األصول اإلنتاجية واألدوات، وما إىل 

ذلك(. 

عدد أفراد املجتمع الذين استفادوا من تطوير املهارات، 
مصنفني حسب النوع اإلجتامعي.

عدد أفراد املجتمع الذين تبنوا املامرسات الزراعية 
املحسنة وإدارة الرثوة الحيوانية.

عدد التقييامت املقرر االضطالع بها.

عدد املتدربني / أصحاب املشاريع الذين يستطيعون  
الوصول إىل مؤسسة التمويل األصغر، مصنفني حسب 

النوع اإلجتامعي.

عدد مجتمعات النازحني / العائدين، )مصنفة حسب 
النوع اإلجتامعي( الذين ينخرطون يف نشاط جديد مدر 

للدخل.

0

10%

500

10%

10

50%

10
املجتمعات

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

0عدد املشاريع املمولة لدعم االعتامد عىل الذات والفرص االجتامعية واالقتصادية )موزعة حسب املواقع(.

الهدف رقم 4 )أ( القطاع: تحسني االعتامد عىل الذات اقتصادياً وإعادة الدمج االجتامعي للمجتمعات املتأثرة بالنزاعات.

9

يدعم الهدف االسرتاتيجي رقم  2
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تحسني البنية ]االجتامعية واالقتصادية[ األساسية لتذليل إتاحة 
الوصول إىل السكان املتأثرين واألكرث عرضة للمخاطر من خالل 

إصالح وإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية، باالشرتاك مع السلطات 
واملجتمعات.

وضع خطط مجتمعية لتحسني جهود املصالحة وبناء السالم وتحسني 
التعايش بني العائدين واملجتمعات املضيفة.

زيادة مرونة املجتمع ووضع األسس لتحقيق حلول دامئة من خالل 
رفع قدرات السلطات القومية ومجتمعات العائدين / النازحني.

تطوير اسرتاتيجيات اإلنتعاش املبكر واملرونة والحلول الدامئة.

إجراء مسح استقصايئ لنوايا النازحني.

تقديم املساعدات للعائدين، واملهاجرين الذين يحتاجون للدعم 
)النقل، واألغذية، والفحص الطبي، وإعادة الدمج(.

واليات الخرطوم، وجنوب كردفان، 
والنيل األزرق، وشامل دارفور.

واليات شامل دارفور، غرب دارفور، 
ووسط دارفور، والنيل األزرق، 

وجنوب كردفان.

واليات الخرطوم، والنيل األزرق، 
وغرب دارفور، ووسط دارفور.

الخرطوم، والنيل األزرق، وجنوب 
كردفان، ووسط دارفور،

رشق دارفور وشامل دارفور وجنوب 
دارفور وغرب دارفور وغرب كردفان.

واليات شامل دارفور، وجنوب 
دارفور.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
ورشق دارفور، وكسال، والخرطوم، 
وشامل دارفور، والشاملية، والبحر 
األحمر، وجنوب دارفور، وجنوب 

كردفان، وغرب دارفور، والنيل 
األبيض.

عدد البنى التحتية التي جرى تحسينها أو إصالحها 
)تفصل بحسب املحلية ونوع البنية التحتية(.

النسبة املئوية من السلطات / أفراد املجتمع الذين 
أفادوا بأنهم قد شاركوا يف البنية التحتية إلعادة التأهيل 

/ البناء.

عدد خطط املجتمع التي وضعت.

النسبة املئوية من أفراد املجتمع الذين أفادوا بتعايش 
أفضل نتيجة للخطط. 

عدد الخطط االسرتاتيجية للواليات واملحليات التي 
تتضمن أولويات العودة والدمج املحيل.

عدد املؤسسات املجتمعية التي جرت تقويتها.

عدد آليات التنسيق التي أنشئت بني أصحاب املصلحة 
ذوي الصلة جميعاً.

االسرتاتيجيات التي طورت، وأتفق عليها من قبل أصحاب 
املصلحة الذين جرى إرشاكهم فيها.

عدد مستوطنات النازحني حيث جرى  الفراغ من مسح 
استقصاء النوايا )لتفصل بحسب املوقع(.

عدد العائدين الذين جرى تحديدهم عىل إنهم يف حاجة 
إىل املساعدات وتلقوا املساعدات. 

عدد مجتمعات العائدين / واملجتمعات املضيفة الذين 
تلقوا املساعدات املصممة لدعم إعادة اإلستيعاب/

إعادة الدمج. 

0

0

%60  بحاجة

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

٪   النسبة املئوية ألفراد املجتمع الذين استفادوا من  أنشطة اإلنتعاش املبكر التي تدعم الحلول الدامئة.

اسرتاتيجية الحل الدائم أو وثيقة املنارصة املتاحة.

0

0

الهدف رقم 4 )ب( للقطاع: القواعد األساسية القامئة إليجاد حلول دامئة.

٪50 من املجتمعات 
املحلية املستهدفة

1

يدعم الهدف االسرتاتيجي رقم  4
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 املستهدفة
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31.6

37.7

قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة

3.8  مليون
عدد األشخاص املحتاجني

3.6  مليون
عدد األشخاص املستهدفني

70  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

46
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

77

40

16

33

24

32

32

9

18

1

23

11

12

3

2

1

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

اسرتاتيجية القطاع

يخطط رشكاء قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة 

إلستدامة وتوسيع خدمات املياه، واملرافق الصحية، 

والنظافة الصحية يف معسكرات وتجمعات النازحني، 

واملجتمعات املضيفة، وكذلك يف املناطق املعرضة ملخاطر 

عالية من تفيش األمراض. وسيعمل هذا القطاع عىل 

بناء وإعادة تأهيل مرافق املياه، واملرافق الصحية يف 

معسكرات النازحني، يف مناطق كثافة النازحني، ومواقع 

املخاطر العالية، ومناطق العودة، واملناطق املتأثرة بالنزاع. 

وسيدعم رشكاء املياه واملرافق الصحية والنظافة تنفيذ 

نهج منسق سيحدد األساس ألنشطة القطاع يف عام  2015 

وذلك من أجل تحقيق استجابة متسقة وفعالة للقطاع.

هناك تداخالت ديناميكية كبرية مشرتكة بني القطاعات 

ويف مشاريع قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة، 

عىل سبيل املثال، توفري خدمات املياه واملرافق الصحية 

يف املرافق الصحية األولية، وبرنامج التغذية العالجية 

للمرىض الخارجيني، ومرافق املدارس واألماكن الصديقه 

لألطفال. وقد أدرج رشكاء القطاع ميزانية هذه األنشطة 

يف مشاريعهم باستثناء املياه واملرافق الصحية يف املدارس، 

حيث سيضطلع قطاع التعليم بالدور الرئييس هناك.

ويبقى تعزيز التنسيق، والرصد، وإعداد التقارير، وإدارة 

املعلومات عىل املستوى القومي، والواليئ يف قطاع املياه 

واملرافق الصحية عنرصا أساسيا يف خطة االستجابة. 

وسيمنح مزيد من الرتكيز لبناء قدرات الرشكاء يف 

االستجابة اإلنسانية لقطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة 

والتنسيق فضال عن تعزيز التبادل الفعال للمعلومات مع 

رشكاء القطاع. وسوف تساعد نرشة قطاع املياه واملرافق 

الصحية والنظافة الفصلية يف تبادل خربات الرشكاء، وكذلك 

إعداد التقارير عن التقدم املحرز، والتحديات التي برزت.

كيفية عكس األهداف االسرتاتيجية

تسهم أهداف القطاع يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية 

األربعة جميعاً. ومع ذلك فسينصب أغلب تركيز قطاع 

املياه واملرافق الصحية والنظافة عىل تلبية االحتياجات 

املنقذة للحياة لألشخاص األكرث عرضة للمخاطر، وبخاصة 

النساء واألطفال. ولذا فإن ما يقرب من أربعة من كل 

خمسة مشاريع يف هذا القطاع تشتمل عىل أكرث من 50 يف 

املائة من املكونات املنقذة للحياة. ونظراً للنزوح الناجم 

عن الفيضانات، والنزاعات املتكررة، فإن قطاع املياه 

واملرافق الصحية والنظافة يخطط للحفاظ عىل خط إمداد 

أسايس من اإلمدادات الهامة املتعلقة باملياه واملرافق 

الصحية والنظافة لتلبية االحتياجات اإلضافية. كام يخطط 

رشكاء القطاع أيضا وبدرجة أقل لتلبية احتياجات النازحني 

العائدين واملجتمعات املضيفة، ولذلك فإن واحداً من 

كل خمسة مشاريع يشتمل عىل أكرث من 30 يف املائة من 

مكونات الحلول الدامئة. 

استهداف باملساعدات التي تغطي احتياجات 

خاصة

وقد إتفق رشكاء قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة 

يف عام 2015 عىل استهداف احتياجات املياه واملرافق 

الصحية والنظافة للنساء، واألطفال، والفئات األكرث عرضة 

للمخاطر ذات املستوى العايل فقط )التي تسجل 5 

نقاط يف “ملحة اإلحتياجات اإلنسانية”)،  والتي ترتاوح 

بني املستويني املتوسط والعايل )التي تسجل 4  نقاط يف 

“ملحة اإلحتياجات اإلنسانية”(. والهدف العام للقطاع 

هو الوصول إىل 3.6 مليون شخص بخدمات املياه 

واملرافق الصحية والنظافة، منهم 2.5 مليون من النازحني، 

و500,000 شخص )مبا يف ذلك األطفال املصابني بسوء 

التغذية( ممن يعيشون يف الواليات الرشقية، و100,000من 

النازحني العائدين. ويخطط القطاع ليصل إىل 500,000 

شخص آخر بتعزيز خطوط اإلمداد األساسية كجزء من 

االستعداد واالستجابة للطوارئ.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

سوف يقوم مسؤول إدارة معلومات القطاع بتعزيز 

عمليات الرصد، والتقييم ملشاريع قطاع املياه واملرافق 

الصحية والنظافة أثناء استخدام أدوات الرصد املختلفة، 

وتقديم التقارير الراتبة، وكذلك تقييم، وتحديد الفجوات. 

وسيتوىل رشكاء قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة 

استخدام األساليب التشاركية واملجتمعية يف تخطيط، 

وتنفيذ، ورصد تدخالت قطاع املياه واملرافق الصحية 

والنظافة للتأكد من مشاركة السكان املتأثرين يف كل 

مرحلة من مراحل املرشوع. وسيجري بذل جهود خاصة 

إلرشاك املجتمعات املحلية يف عمليات وأنشطة الصيانة 

يف املعسكرات التي يعيش فيها النازحون ألكرث من خمس 

سنوات. كام سيقوم رشكاء قطاع املياه واملرافق الصحية 

والنظافة أيضا بالتعامل مع شكاوى املجتمع ذات الصلة 

والتي أثريت من خالل نظام احالة املرىض باملعسكرات 

وتوفري املعلومات املستقاة للمجتمعات املحلية وللقطاع.

قضايا مكافحة ناقالت األمراض استنادا إىل تجارب السنوات 

السابقة حول التفشيات املختلفة للحمى الصفراء، وحمى 

الضنك، والتهاب الكبد الوبايئ ذات الصلة بالناقالت 

وتأثريها عىل صحة السكان املعرضني للخطر، سيقوم قطاع 

املياه واملرافق الصحية والنظافة بتعزيز العنارص املتكاملة 

ملكافحة الناقالت مبا يف ذلك اللجوء للتدابري الكيميائية، 

والبيئية، وحمالت النظافة املجتمعية / التعبئة االجتامعية، 

ورفع الوعي وحمالت التوعية.

القضايا املشرتكة بني القطاعات

وجرى إيالء اعتبار خاص أيضاً للقضايا املشرتكة بني 

القطاعات، عرب تشجيع رشكاء املياه واملرافق الصحية 

والنظافة عىل معالجة قضايا البيئة، واملساواة بني النوعني 

اإلجتامعيني يف مقرتحات املشاريع الخاصة بهم. ونتيجة 

لذلك، ليس هناك مشاريع “تغفل النوع اإلجتامعي” 

من بني مشاريع قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة 

املعتمدة. وباملثل فإن أكرث من 50 يف املائة من املشاريع 

يكون لها آثار بيئية “متوسطة”. ويف ضوء ذلك، اقرتح 

رشكاء القطاع تدابري للتخفيف من اآلثار البيئية السلبية 

للتدخالت.
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• نقل املياه بالصهاريج.	
• إنشاء نقاط مياه جديدة.	
• إعادة تأهيل مصادر املياه املوجودة.	
• تشغيل وصيانة مصادر املياه.	
• اختبار جودة املياه.	
• رصد املياه الجوفية.	

• بناء مراحيض جديدة؛	
• إعادة تأهيل / استبدال املراحيض القامئة؛	
• تنظيم حمالت إصحاح البيئة للمرافق الصحية.	

• أنشطة تعزيز النظافة.	
• تنظيم دورات تدريبية.	

توفري مياه الرشب، وخدمات املرافق الصحية، والنظافة الصحية 
يف املدارس / املراكز الصحية / مراكز العيادات الخارجية  

العالجيه، واملساحات الصديقه لألطفال.

واليات دارفور، الواليات الرشقية، والنيل 
األزرق، وواليات كردفان.

واليات دارفور، الواليات الرشقية، والنيل 
األزرق، وواليات كردفان.

واليات دارفور، الواليات الرشقية، والنيل 
األزرق، وواليات كردفان.

واليات دارفور، الواليات الرشقية، والنيل 
األزرق، وواليات كردفان.

عدد األشخاص املتأثرين )الرجال والنساء واألطفال( الذين 
يحصلون عىل مياه الرشب املحسنة مبا يف ذلك من خالل:

• العمليات والصيانة.	
• مشاريع أنظمة املياه الجديدة والتي أعيد 	

تأهيلها.
• إعادة تأهيل مشاريع املياه.	

عدد األشخاص املتأثرين )من الرجال، والنساء، واألطفال( 
الذين لديهم إمكانية الوصول إىل وسائل آمنة للتخلص 

من الفضالت
• من خالل مرافق صحية جديدة،	
• من خالل إعادة تأهيل املرافق الصحية،	
• من خالل أنشطة التخلص من النفايات الصلبة،  	

ومكافحة ناقالت األمراض.

عدد األشخاص املتأثرين )من الرجال والنساء واألطفال( 
• الذين وصلت إليهم رسائل النظافة وأنشطة 	

التوعية.
• الذين جرى التوصل إليهم بتوزيع املواد غري 	

الغذائية لقطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة.
• الذين جرى تدريبهم عىل جوانب املياه واملرافق 	

الصحية والنظافة.

• عدد منشآت الصحة، والتغذية، واملرافق الصديقه 	
لألطفال التي زودت بخدمات املياه واملرافق 

الصحية.

1,200,000

250,000

1,300,000

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

عدد األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إىل ما يكفي من مياه رشب محسنة.

عدد األشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إىل مرافق صحية كافية.

عدد األشخاص الذين وصلتهم رسائل النظافة وأنشطة التوعية.

1,200,000

250,000

1,300,000

الهدف رقم 1 للقطاع: استدامة وتوسيع خدمات قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة تشمل 3,000,000 شخص )1,506,000 طفل؛ و762,000 إمرأة؛ و732,000 
رجل( من النازحني، والسكان املتأثرين عىل نحو خطري، عالوة عىل املتأثرين بأزمة سوء التغذية يف الواليات الرشقية والذين منهم 2,500,000 من النازحني 

)1,250,000 طفل؛ و634,000 إمرأة؛ و610,000 رجل( و500,000 شخص يف الواليات الرشقية قد تأثروا بأزمة سوء التغذية )251,000 طفل؛ و127,000 إمرأة؛ 
و122,000 رجل(.

1,800,000

600,000

3,000,000

يدعم األهداف االسرتاتيجية رقم 1، 2، 3 

1,800,000

600,000

3,000,000

300 من املرافق الصحية; 600 

من مراكز العيادات الخارجية  

العالجيه;

100 املن ساحات املالمئة/

الصديقة لألطفال;
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• بناء مصادر املياه.	
• إعادة تأهيل مصادر املياه.	
• تشغيل وصيانة مصادر املياه.	
• اختبار نوعية املياه.	

• بناء املراحيض من خالل نهج املجتمعات املحلية املتعلقة 	
باملرافق الصحية.

• أنشطة تعزيز النظافة.	
• تنظيم دورات تدريبية.	

• توفري خدمات مياه الرشب واملرافق الصحية، والنظافة 	
الصحية يف املدارس / املراكز الصحية / برامج التغذية 

العالجية للمرىض الخارجيني واملساحات الصديقه 
لألطفال. 

كل الواليات ضمن حدود  املعايري   
االسرتاتيجية.

كل الواليات ضمن حدود  املعايري 
االسرتاتيجية.

كل الواليات ضمن حدود  املعايري   
االسرتاتيجية.

كل الواليات ضمن حدود  املعايري 
االسرتاتيجية.

• عدد األشخاص املتأثرين )الرجال والنساء 	
واألطفال( الذين يحصلون عىل مياه الرشب 
املحسنة. خالل أنظمة مياه جديدة أوأعيد 

تأهيلها.

• عدد األشخاص املتأثرين )الرجال والنساء 	
واألطفال( الذين

• لديهم إمكانية الوصول إىل وسائل آمنة للتخلص 	
من الفضالت.

• توجد يف خدمتهم أنشطة التخلص من النفايات 	
الصلبة.

• عدد األشخاص املتأثرين )الرجال والنساء 	
واألطفال( الذين بلغوا برسائل النظافة وأنشطة 
التوعية والذين تلقوا تدريباً عىل جوانب املياه. 

واملرافق الصحية والنظافة.

• عدد املنشآت الصحية، ومرافق التغذية، واملرافق 	
الصديقه لألطفال التي زودت بخدمات املياه 

واملرافق الصحية.

-

0

0

0

60,000

20,000

100,000

 300من املُنشآٌت

  الصحية، 600 من العيادات  

العالجية الخارجية 100 من 

الساحات املالمئة/الصديقة 

لألطفال

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

عدد األشخاص الذين يحصلون عىل مياه الرشب املحسنة.

عدد األشخاص الذين يتاح لهم الوصول إىل املرافق الصحية املالمئة.

عدد األشخاص الذين بلغتهم رسائل النظافة وأنشطة التوعية. 

-

-

-

الهدف رقم 2 للقطاع: :  لدعم احتياجات قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة لعمليات اإلنتعاش املبكر، والحلول الدامئة لعدد 100,000 )50,200 
طفل؛ 25,400 إمرأة؛ و24,400 رجل( من النازحني العائدين واملجتمعات املحلية املتأثرة يف املناطق املتأثرة بالنزاعات والكوارث يف السودان.

60,000

20,000

100,000

يدعم األهداف اإلسرتاتيجية: 2، 3، 4
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• إنشاء نقاط مياه جديدة.	
• إعادة تأهيل مصادر املياه املوجودة.	
• تشغيل وصيانة مصادر املياه.	
• اختبار جودة املياه.	

بناء مراحيض جديدة؛
• إعادة تأهيل / استبدال املراحيض القامئة؛	
• تنظيم حمالت إصحاح البيئة للمرافق الصحية.	

• أنشطة تعزيز النظافة.	
• تنظيم دورات تدريبية.	

• تعزيز إدارة مخاطر الكوارث والتأهب.	

الواليات املتأثرة بالنزاع والكوارث.

الواليات املتأثرة بالنزاع والكوارث.

الواليات املتأثرة بالنزاع والكوارث.

الواليات املتأثرة بالنزاع والكوارث.

• عدد األشخاص املتأثرين )الرجال والنساء واألطفال( 	

الذين يحصلون عىل مياه الرشب املحسنة مبا يف ذلك 

من خالل:

• العمليات والصيانة.	

• مشاريع أنظمة املياه الجديدة والتي أعيد تأهيلها.	

• إعادة تأهيل مشاريع املياه.	

• عدد األشخاص املتأثرين )من الرجال، والنساء، 	

واألطفال( الذين لديهم إمكانية الوصول إىل 
وسائل آمنة للتخلص من الفضالت

• من خالل مرافق صحية جديدة؛	
• من خالل إعادة تأهيل املرافق الصحية و	
• من خالل أنشطة التخلص من النفايات الصلبة،  	

ومكافحة ناقالت األمراض.

• عدد األشخاص املتأثرين )من الرجال والنساء واألطفال( 	

• الذين وصلت إليهم رسائل النظافة وأنشطة التوعية.	

• الذين جرى التوصل إليهم بتوزيع املواد غري الغذائية لقطاع 	

املياه واملرافق الصحية والنظافة.

• الذين جرى تدريبهم عىل جوانب املياه واملرافق الصحية 	

والنظافة.

• عدد خطط التأهب عىل مستوى املحلية والوالية 	
التي وضعت.

-

-

-

-

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

إمدادات املياه واملرافق الصحية والنظافة األساسية يف حاالت الطوارئ تخزن مسبقاً لالستجابة الحتياجات 500,000 شخص من املتأثرين;

قدرة معززة ألفراد املجتمع والرشكاء من قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة إلدارة، ورعاية خدمات املياه،
واملرافق الصحية، والنظافة يف حاالت الطوارئ.

1,200,000

250,000

1,300,000

الهدف رقم 3 القطاع: تعزيز التأهب  وإدارة مخاطر الكوارث يف السودان لعدد 500,000 )251,000 طفل؛ 127,000 إمرأة و122,000رجل( من األشخاص 
املتأثرين للتوقع واالستجابة  لتدخالت احتياجات املياه واملرافق الصحية والنظافة الحرجة من خالل خط إمداد أسايس فضالً عن بناء قدرات املجتمعات املحلية، 

ورشكاء القطاع، والحكومة.

500,000

1,000

يدعم األهداف االسرتاتيجية رقم 1، 3، 4 

500,000

 500,000

500,000

500,000
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5.1

14.1

قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة

األرقام غري متوفرة 
عدد األشخاص املحتاجني

األرقام غري متوفرة 
عدد األشخاص املستهدفني

19.2  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

8
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

29

47

9

15

10

3

12

3

1

6

2

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

إن حجم وتعقيد االحتياجات اإلنسانية يف السودان 

يتطلب وضع آليات تنسيق وخدمات مشرتكة لضامن دعم 

االستجابة اإلنسانية للرشكاء الوطنيني، واملحليني، وكذلك 

املجتمعات املتأثرة بفعالية أكرث.

بيان املشكلة

مع وجود املاليني من األشخاص الذين هم يف حاجة 

للمساعدات ال يزال حجم العمليات كبرياً ويتطلب 

رشكاًء وطنيني ودوليني مؤهلني تأهيالً جيداً. ونظراً لتعدد 

املستجيبني فقد نظمت وكاالت املعونة الدولية نفسها 

وفقاً للهياكل املقررة من قبل اللجنة الدامئة املشرتكة بني 

الوكاالت لتسهيل التفاعل مع الرشكاء الوطنيني.

إن القدرة عىل االستجابة بني رشكاء اللجنة الدامئة املشرتكة 

بني الوكاالت آخذٌة يف التناقص، كام يعكسها انخفاض 

بنسبة 20 يف املائة يف العاملني يف املجال اإلنساين يف عام 

2014. باإلضافة إىل ذلك فإن خفض التمويل، وعدم 

استتباب األمن، واإلنتهاكات املتفرقة للقانون اإلنساين 

الدويل، كذلك اختطاف العاملني يف املجال اإلنساين يزيد 

من توتر بيئة التشغيل.

ومع استمرار النزاع الحايل ال يزال هناك عدد كبري 

من النازحني يعيشون لسنوات عديدة يف املعسكرات، 

واملستوطنات، وكذلك بني املجتمعات املضيفة. ويف الوقت 

الذي ال تزال فيه عمليات العودة منخفضة نسبيا، يواجه 

مجتمع املساعدات تحدياً أخر يتمثل يف تنفيذ آليات 

أكرث ابتكارا إليصال املعونة. وكذلك ضامن أن تسهم  

املساعدات يف إنقاذ حياة النازحني الجدد  يف نفس الوقت 

الذي تساعد فيه أولئك الذين عاشوا لسنوات عديدة بعيدا 

عن ديارهم  يف العيش بكرامة، وأكرث اعتامدا عىل الذات.

إن الوصول إىل املحتاجني يف بعض األحيان غري ممكن 

لعدم استتباب األمن ويتطلب مواصلة جهود املنارصة مع 

أطراف النزاع.

اسرتاتيجية القطاع

تتصدي أهداف قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة لهذه 

التحديات بأن تهدف إىل ضامن بيئة تشغيلية مواتية تتيح 

تقديم املساعدات اإلنسانية املبدئية، ويف الوقت املناسب، 

والتي تكون كافية من الناحية الكمية، وموجهة جيدا، 

وفعالة من حيث التكلفة.

والقطاع يعطي األولوية لتحقيق األهداف التالية عىل 

وجه الخصوص: 1( تعزيز نظام التنسيق؛ 2( حشد املوارد 

املالية؛ 3( تعزيز نظم الوعي بالظروف املحيطة بأعامل 

القطاع؛ 4( جمع، وتحليل، ونرش ملحات مخترصه عن 

املعسكرات. إن قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة هو 

املسؤول عن تطوير ملحة عامة لإلحتياجات اإلنسانية، 

وخطة االستجابة اإلنسانية، وإطار الرصد، واملكونات 

الرئيسية لدورة الربامج اإلنسانية، وكذلك املراجعات 

الخاصة بها عند الحاجة. كام يسعى قطاع التنسيق 

والخدمات املشرتكة لتعميم قضايا النوع اإلجتامعي، 

والبيئة يف شتى استجابات القطاع.

ويسهم قطاع التنسيق والخدمات املشرتكة يف جميع 

االستجابات القطاعية األخرى، ولجميع األهداف 

االسرتاتيجية األربعة كمسهل للجهات الفاعلة اإلنسانية 

العاملة.

األولويات األخرى

وإىل جانب أهداف القطاع، سيسعى الرشكاء إىل تعزيز 

جهودهم الجامعية نحو عدد من القضايا الرئيسية. 

وسيشكل فهٌم أفضل ملواطن تعرض األشخاص املتأثرين 

للخطر، ومالمح النزوح )املدة، والتطلعات( أمراً حاسامً 

لضامن إعداد خطط االستجابة املستدامة. وهذا يستلزم 

ليس فقط جمع منهجي لبيانات مفصلة عن العمر 

والنوع االجتامعي حيثام يحدث نزوح جديد، ولكن أيضاً 

املعلومات حول،عىل سبيل املثال، مدة النزوح،  واملواطن 

املحددة للتعرض للخطر.

وتعزيز املساءلة عن االستجابة اإلنسانية سيظل أيضا يتبوأ 

مكاناً عالياً عىل جدول أعامل هذا القطاع، مبا يضمن إجراء 

مراقبة االستجابة بانتظام وترسل النتائج إىل املستفيدين 

والرشكاء عىل حد سواء.
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التنظيم ودعم املنابر التنسيقية اإلنسانية.

رصد أداء القطاعات.

واليات الخرطوم، وشامل 
دارفور، وجنوب دارفور، 

وغرب دارفور، ووسط دارفور، 
ورشق دارفور، وجنوب، وغرب 
كردفان، والنيل األزرق، وأبيي.

قومي.

الخرطوم: عدد اجتامعات بني حكومة السودان 
واألمم املتحدة والرشكاء، الفريق القطري اإلنساين 
) وعدد الزيارات امليدانية ملجموعة التنسيق بني 

القطاعات،واملجموعة التنسيقية بني املانحني، وأطر 
التعاون القطري) التي نظمت.

الحقل: عدد اإلجتامعات املنظمة للفريق القطري اإلنساين 

باملنطقة ومجموعة التنسيق بني القطاعات يف املنطقة.

مسوحات التقييم الذايت للقطاعات مقابل وظائف 
القطاع  الست األساسية.

12  حكومة السودان  –  
األمم املتحدة والرشكاء
24   الفريق القطري اإلنساين,  
24  مجموعة التنسيق بني 
القطاعات,
12 املجموعة التنسيقية 
بني املانحني، 8 أطر التعاون 
القطري.

12 الفريق القطري اإلنساين

24 يف املنطقة مجموعة التنسيق القطاعات

0

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

املسحمستوى رضا الرشكاء عن نظام تنسيق الشؤون اإلنسانية.

الهدف رقم 1 للقطاع: تعزيز نظام تنسيق الشؤون اإلنسانية.

80%

جميع األهداف االسرتاتيجية

12  حكومة السودان  –  األمم 
املتحدة والرشكاء

24   الفريق القطري اإلنساين,  24  
مجموعة التنسيق بني القطاعات،

12 املجموعة التنسيقية بني 
املانحني، 8 أطر التعاون القطري.

12 الفريق القطري اإلنساين

24 يف املنطقة مجموعة التنسيق القطاعات

0

تعبئة املوارد من أجل النواحي ذات األولوية يف خطة االستجابة 
اإلنسانية، عرب الصندوق اإلنساين املشرتك، وتجميع األموال الصندوق 

املركزي ملواجهة الطوارئ.

قومية،  تغطي جميع الواليات 
بالعمليات اإلنسانية ذات 

األولوية.

510  مليونمتويل خطة العمل اإلنساين  لعام 2015.

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

املسحمستوى رضا الرشكاء عن التمويل اإلنساين.

الهدف رقم 2 للقطاع: تعبئة املوارد املالية الالزمة لتلبية االحتياجات ذات األولوية.

80%

جميع األهداف االسرتاتيجية

 600 مليون

تحديث وتنفيذ اسرتاتيجية االتصال واملنارصة.

تسجيل والتحقق من  السكان املتأثرين.

إعداد ملفات عن املعسكرات.

قومية،  تغطي جميع الواليات 
بالعمليات اإلنسانية ذات 

األولوية.

تغطي جميع الواليات مع 
العمليات اإلنسانية ذات 

األولوية.

تغطي جميع الواليات التي بها 
سكان يف املعسكرات. 

املراجعة الدورية للتنفيذ.

عدد النازحني الذين جرى التبليغ عنهم والذين 
سجلوا وجرى التحقق منهم.

عدد امللفات املخترصة عن املعسكرات  / مواقع 
النازحني.

4

375,000 املبلغ عنهم، 
185,000 جرى التحقق منهم 
)تصل إىل 1 نوفمرب(.

3

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدفخط االساساملؤرشات

املسحمستوى رضا املستخدمني عن أهمية وموثوقية املعلومات.

الهدف رقم 3 للقطاع: تعزيز استجابة الفاعلني اإلنسانيني من خالل إنشاء أنظمة جمع املعلومات وتحليلها.

75%

جميع األهداف االسرتاتيجية

6

400,000 املبلغ عنهم،
200,000 وجرى التحقق منه.

20
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30.8

0.6

قطاع الخدمات اللوجستية واإلتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ

األرقام غري متوفرة 
عدد األشخاص املحتاجني

األرقام غري متوفرة 
عدد األشخاص املستهدفني

31.1  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

100
عدد الرشكاء

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

5

7

9

1

1

1

1

1

1

1

1

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

الفئات )ماليني الدوالرات(

األخرى

ذات أولوية قصوى

تُقيد العمليات اإلنسانية يف السودان مبجموعة واسعة 

من العوامل السياسية، واألمنية، والبيئية، واالجتامعية 

االقتصادية. هذه القيود تؤكد الحاجة إىل تيسري وتنسيق 

الحلول اللوجستية، مثل الخدمات اللوجستية املشرتكة، 

وإدارة املعلومات اللوجستية، ونظم املعلومات الجغرافية، 

ورسم الخرائط، وممرات اإلمداد، واإلجراءات عرب الحدود.

يسعى قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت يف حاالت 

الطوارئ إىل تلبية احتياجات املستفيدين عن طريق إنشاء 

التشغيل البيني املشرتك، والتعاون بني الوكاالت لتعزيز 

القدرة عىل التنبؤ، وتوقيتها، وكفاءة االستجابة اللوجستية. 

ويحدد القطاع ويعالج الفجوات اللوجستية، واالختناقات، 

واالزدواجية يف العمليات اإلنسانية لضامن االستجابة 

املناسبة داخل املحليات املستهدفة التي تحددها حدود 

األهداف االسرتاتيجية. ويحرك الطلب األنشطة القطاعية 

استنادا إىل املتطلبات التي يعرب عنها املجتمع اإلنساين. 

وتجري موامئة األنشطة واملهام من أجل تلبية املطالب 

املختلفة عىل نطاق مجموعة كاملة من العمليات 

امليدانية.

وتستخدم املسوح الشاملة للمجتمع اإلنساين لرسم 

االتجاه االسرتاتيجي لألنشطة ولتربير استمرار الحاجة 

إىل الخدمات اللوجستية. وسيقوم برنامج الغذاء العاملي 

الذي يقود القطاع يف عام 2015 بتحديث تقييم قدرات 

السودان اللوجستية وجعل هذه املعلومات متاحة 

للمجتمع اإلنساين. وتقييم القدرات اللوجستية هو حزمة 

املعلومات الخاصة بكل بلد عىل شبكة اإلنرتنت التي تتيح 

للمستخدمني الوصول إىل املعلومات اللوجستية العامة 

التي تغطي مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية 

داخل البلد.

سيتوىل قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت يف حاالت 

الطوارئ توفري الخدمات للمنظامت عىل أساس منوذج 

“اسرتداد التكاليف بالكامل”. وعندما تحتاج املنظامت 

للمساعدات التشغيلية )النقل، ومساحات باملستودعات( 

قد يدخل برنامج الغذاء العاملي يف اتفاقية مستوى خدمة 

مع املنظمة املعنية ويجري بعد ذلك تقديم الخدمات 

بسعر التكلفة مع فرض رسوم بنسبة مئوية صغرية تشمل 

النفقات العامة. ومن املتوقع أن تسعى املنظامت بنشاط 

لتويل متويل خططها اللوجستية الخاصة وتنفيذها، وتسعى 

فقط للحصول عىل دعم من قطاع الخدمات اللوجستية 

واالتصاالت يف حاالت الطوارئ إذا، ومتى ماجري تحديد 

االختناقات /الفجوات.

وستوفر خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات 

اإلنسانية الخدمات الجوية للمجتمع اإلنساين يف السودان 

تحت نطاق قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت يف 

حاالت الطوارئ. هذا سوف لن ميأل فجوة الخدمات 

اللوجستية يف نقل العاملني يف املجال اإلنساين إىل املواقع 

امليدانية فحسب ولكنه سيوفر أيضا خيار نقل فعال وآمن 

لعامل اإلغاثة اإلنسانية يف املناطق التي يشكل فيها األمن 

تحدياً. إن خدمات اإلجالء والنقل التي توفرها خدمات 

األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية تحسن 

البيئة األمنية التشغيلية للموظفني واألصول.

وسوف تقوم قيادة القطاع بالعمل أيضا مع نظريتها 

الحكومية - مفوضية العون اإلنساين عىل تعزيز قدراتها 

اللوجستية. وسيتم ذلك عن طريق التدريب يف موقع 

العمل عىل العمل املحدد ملوظفي مفوضية العون اإلنساين 

مع استعراض اإلجراءات اللوجستية ملفوضية العون 

اإلنساين.

تقع البنية التحتية لالتصاالت األمنية القامئة لألمم 

املتحدة والرشكاء يف السودان تحت بند أنشطة “العمل 

الروتيني”، وعىل هذا النحو، فهي تُغطى بالنموذج الحايل 

لتقاسم التكاليف املشرتك بني الوكاالت. ولذلك تقع خارج 

اختصاص االتصاالت يف حاالت الطوارئ. ومع ذلك، فإن 

خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ ستوفر البيانات، 

وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، حيثام كانت 

هناك فجوات جرى تحديدها يف البنية التحتية املوجودة 

لالتصاالت.
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خدمات األمم املتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية: توفري 
وتسهيل الوصول الحيوي إىل امليدان،  املواقع يف العمق امليداين 

والدعم املستمر للعمليات اإلنسانية من خالل توفري النقل الجوي.

قيادة القطاع / برنامج األغذية العاملي توفر الخدمات اللوجستية 
عىل أساس اسرتداد التكاليف يف إطار اتفاقيات مستوى الخدمة مع 

الرشكاء من القطاع.

قيادة القطاع / برنامج الغذاء العاملي توفر التدريب لنظريتها 
)مفوضية العون اإلنساين ( لتعزيز قدراتها اللوجستية.

النيل األزرق، ورشق دارفور، 
وشامل دارفور، وجنوب دارفور، 

وغرب دارفور، ووسط دارفور، 
والخرطوم، وشامل كردفان، 

وجنوب كردفان، وكسال، والبحر 
األحمر.

كل ذلك ضمن املحليات  
املستهدفة التي تحددها حدود 

األهداف االسرتاتيجية.

الخرطوم.

توفري وصول آمن وفاعل وفعال للمستفيدين وإىل 
مواقع تنفيذ املشاريع للمنظامت غري الحكومية ، 

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظامت املانحة.  ودعم 
الزيارات امليدانية املشرتكة )من املستوى الرفيعٍ ، 

والقطاعات،  ولجنة السالمة واألمن(.

نقل البضائع الخفيفة مثل اإلمدادات الطبية، 
واألطعمة ذات الطاقة العالية،  ومعدات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.

توفري خدمات النقل الجوي الطبية و/ أو اإلجالء 
األمني مع إتاحة الوصول إىل الخدمة لجميع 

الوكاالت.

عدد طلبات للخدمات اللوجستية املقدمة حسب 
القواعد والتي جرت معالجتها.

تدريب عدد من موظفي مفوضية العون اإلنساين.

42,000 من الركاب
  

200طن مرتي 

100%

100%

20   من العاملني دربوا

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدف رقم 1 للقطاع: توفري خدمات لوجستية لدعم استجابة املجتمع اإلنساين ضمن حدود  خطة االستجابة االسرتاتيجية لعام 2015 ولسد الفجوات التي 
جميع األهداف االسرتاتيجيةجرى تحديدها يف القدرات اللوجستية.

42,000  راكب نقلوا يف عام 2015.
  

شحنات تبلغ  240 طن مرتي
 نقلت يف عام 2015

٪100 من جميع الطلبات الواردة 
حسب األصول للتقييامت الطبية 
و/أو األمنية.

100%

التأكيد قريباً

www.unocha.org )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا



49United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - UNOCHA  I www.unocha.org

فصل االستجابة
لالجئني

ني
جئ

لال
ن ا

ئو
ش

ة ل
حد

ملت
م ا

ألم
ة ا

ضي
فو

 م
ر:

وي
ص

. ت
ان

ود
س

بال
ن 

ئو
الج



216.1

24.6

240  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

منها: االستجابة لحاالت الطوارئ لدولة جنوب 

السودان تبلغ 152,119,709 دوالر أمرييك

52
عدد الرشكاء

الفئات )ماليني الدوالرات(

< 10 10 - 30 31 - 50 > 50

جنوب دارفور

شامل دارفور

جنوب كردفان

وسط دارفور

النيل االزرق

غرب دارفور

رشق دارفور

غرب كردفان

كسال

الخرطوم

البحر األحمر

النيل األبيض

القضارف

شامل كردفان

منطقة أبيي 

سنار

الجزيرة

8

5

25

10

20

10

6

23

30

52

5

30

15

تكرار مواقع  املشاريع  يف  محليات  الواليات*

األخرى

ذات أولوية قصوى

715,587
عدد األشخاص املستهدفني

مبا يف ذلك 196,000 من  الوافدين الجدد من دولة 

جنوب السودان حتى ديسمرب 2015

808,031
عدد األشخاص املحتاجني

مبا يف ذلك 196,000 من  الوافدين الجدد من دولة 

جنوب السودان حتى ديسمرب 2015 

قطاع الالجئني  )مشرتك بني القطاعات(

األشخاص املتأثرين

يستضيف السودان حوايل 171,000 الجئ وطالب لجوء 

من مجموعة من البلدان: إريرتيا، وإثيوبيا، وتشاد، 

وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية، والصومال، وسوريا. ويعيش حوايل 92,000 

منهم يف رشق السودان، و32,000 آخرين يف الخرطوم، 

وحوايل 45,000 يف دارفور. ولدى السودان أيضا أكرث 

من 90,000 سوداين يف دارفور من من كانوا يف السابق 

الجئني يف تشاد، وعادوا اآلن إىل بلدهم األصيل، ولكن 

ليس جميعهم إىل مناطقهم األصلية. وأخريا، يحتمل أن 

يكون هناك أيضا 350,000 من األفراد من أصول من 

دولة جنوب السودان الذين كانوا يعيشون يف السودان 

قبل االنفصال والذين مل يفروا من النزاع. قد تواجه بعض 

الفئات ضمن هذه املجموعة من السكان صعوبات يف 

إثبات حقهم يف الحصول عىل الجنسية السودانية أو من 

دولة جنوب السودان. 

تحليل االحتياجات

يف أعقاب النزاع الذي اندلع يف دولة جنوب السودان يف 

ديسمرب من عام 2013، نزح مئات اآلالف من املدنيني 

داخل دولة جنوب السودان، ولجأ بعضهم إىل الدول 

املجاورة، مبا يف ذلك السودان. ويستضاف الذين وصلوا 

إىل السودان حاليا يف واليات النيل األبيض، والخرطوم، 

وجنوب كردفان، وغرب كردفان، والنيل األزرق، ورشق 

دارفور يف املعسكرات، ويف املناطق الحرضية، واملناطق 

الريفية. ويعد الوضع اإلنساين لألشخاص الذين وصلوا أمر 

بالغ الخطورة، فهؤالء األشخاص يف حاجة ماسة للحامية 

اإلنسانية، وللمساعدات األساسية يف شكل مواد غذائية، 

وللمواد األساسية، وللآموي يف حاالت الطوارئ، وللتغذية، 

والصحة، واملياه واملرافق الصحية، مع إتاحة الوصول إىل 

وسائل العيش األساسية والتعليم. كام أن التسجيل الفردي، 

والحصول عىل الوثائق هام أيضا من األولويات بالنسبة 

لهذه الفئة من السكان وهي تجري اآلن عىل قدم وساق.

اسرتاتيجية االستجابة لالجئني

وتقود االستجابة لالجئني يف السودان معتمدية شؤون 

الالجئني الحكومية، ومفوضية األمم املتحدة لشئون 

الالجئني، ويجري تنسيق االستجابة اإلنسانية للرشكاء 

عرب قطاع الالجئني املشرتك بني القطاعات حيث تغطي 

االستجابة جميع التدخالت لالجئني وطالبي اللجوء، 

والالجئني العائدين، وذوي الجنسية غري املحددة. كام 

يجري تطبيق منوذج تنسيق الالجئني الجديد عىل حالة 

الطوارئ لالجئني الحاليني من دولة جنوب السودان 

ويتوىل قطاع الالجئني املشرتك بني القطاعات التنسيق مع 

القطاعات األخرى لتأمني تلبية احتياجات الوافدين الجدد. 

وترتاصف خطة قطاع الالجئني املشرتك بني القطاعات مع 

خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني لعام 2015 إذ تغطيان 

االستجابة لحالة الطوارئ لدولة جنوب السودان، يف جنوب 

السودان، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان ويوغندا. 

وكان قد وصل بحلول نوفمرب من عام 2014 110,000 

الجئ من اإلجاميل املتوقع لعدد 126,000 الجئ بنهاية 

العام. وتشريالتوقعات لعام 2015 إىل أن العدد سيصل 

إىل 70,000 شخص إضافيني، ويرتفع بذلك الرقم اإلجاميل 

إىل ما مجموعه 196,000 بحلول نهاية ديسمرب 2015. 

وكل وكالة تشارك يف اطالق نداء خطة االستجابة اإلقليمية 

لالجئني سيكون لديها صفحة مرشوع خاصة بها عىل 

االنرتنت يف إطار خطة اإلستجابة االسرتاتيجية للسودان، 

أعدت لالستجابة خصيصاً للوافدين الجدد من دولة جنوب 

السودان، والتي ستغطي االحتياجات املتوقعة لعدد 

196,000 من الوافدين.

وباإلضافة إىل االستجابة لحاالت الطوارئ يف دولة جنوب 

السودان، لدى قطاع الالجئني املشرتك بني القطاعات 

األولويات التالية أيضا:

• تعزيز وتحسني إجراءات تحديد وضع الالجئ عىل 	

نطاق البالد والتوثيق. 

•  معالجة الخطف واالتجار/ والتهريب  يف رشق 	

السودان، والخرطوم.

• تعزيز حامية الطفل، والتعليم، والتصدي للعنف 	

الجنيس والقائم عىل النوع االجتامعي يف جميع 

أنحاء البالد.

• توفري الحامية واالستجابة الطارئة لتدفقات الالجئني 	

الراهنة، واملتوقعة من جمهورية إفريقيا الوسطى 

إىل دارفور، ومن إريرتيا إىل الرشق.

• تحسني االعتامد عىل الذات، ووسائل العيش لالجئني 	

األكرث عرضة للمخاطر، والالجئني العائدين يف 

املناطق الحرضية، واملعسكرات.

• السعي لتحقيق حلول دامئة حيثام أمكن ذلك.	

• املنارصة واملساعدة ألولئك الذين يواجهون مصاعباً 	

يف الحصول عىل الجنسيات والوثائق.

كيفية عكس األهداف االسرتاتيجية

تعزيز املرونة لدى لسكان املتأثرين يشكل أيضا جزءا ال 

يتجزأ من السعي إليجاد حلول دامئة لالجئني، والعائدين 

وأولئك األفراد ذوي الجنسيات غري املحددة. وتأخذ 

برمجة الالجئني يف االعتبار، عىل وجه الخصوص، قدرة 

األشخاص عىل الوصول إىل مجموعة واسعة من املوارد، 

واكتساب مجموعة من املهارات التي من شأنها أن تسمح 

لهم بالتكيف مع الظروف املتغرية. وتركز هذه املبادرات 

عىل أنشطة االعتامد عىل الذات، ووسائل العيش، وتنشد 

تحقيق كال من دعم األنشطة املدرة للدخل، وتعزيز فرص 

الحصول عىل الخدمات لألشخاص األكرث عرضة للمخاطر.

املساءلة تجاه السكان املتأثرين

وسيتوفر ضامن املساءلة تجاه املستفيدين من خالل 

تبني نهج تشاريك بني النوعني االجتامعيني، والعمر يدعم 

جميع املشاريع التي تهدف إىل تعزيز الحامية واملساعدة 

لالجئني. وهذه هي األولوية املؤسسية الرئيسية التي 

يجري رصدها بانتظام.
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الالجئني املتأثرين من دولة جنوب السودان

توفري الغذاء للوافدين حديثا: طالبي اللجوء، والالجئني، واألكرث 
عرضة للمخاطر، ولألشخاص من دولة جنوب السودان.

تحسني  الحصول عىل وضامن جودة خدمات الرعاية الصحية. 

الحد من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل يف جميع مواقع 
الالجئني.

تحسني إتاحة الوصول إىل مرافق املياه واملرافق الصحية يف 
املواقع واملناطق الحرضية.

التأكد من ضامن  تلقي الوافدين الجدد  للمواد غري الغذائية 
املنقذة للحياة، ومآوي  الطوارئ يف الوقت املناسب.

تحسني معدالت التسجيل واإللتحاق مبرافق آمنة وذات جودة  
للتعلم يف مواقع وجود الالجئني.

واليات وسط دارفور، والقضارف، 
وكسال، وجنوب دارفور، وجنوب 
كردفان، وغرب  كردفان، وغرب 

دارفور، والنيل األبيض.

واليات وسط دارفور، والقضارف، 
وكسال، والخرطوم، وجنوب دارفور، 

وجنوب كردفان، وغرب كردفان، 
وغرب دارفور، والنيل األبيض.

واليات وسط دارفور، والقضارف، 
وكسال، والخرطوم، وجنوب دارفور، 

وجنوب كردفان، وغرب كردفان، 
وغرب دارفور، والنيل األبيض.

واليات وسط دارفور، والقضارف 
وكسال، والخرطوم، وجنوب دارفور، 

وجنوب كردفان، وغرب كردفان، 
وغرب دارفور، والنيل األبيض.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
والقضارف، وكسال، والخرطوم، 

وجنوب دارفور، وجنوب كردفان، 
وغرب كردفان، وغرب  دارفور، 

والنيل األبيض.

وسط دارفور، والقضارف وكسال، 
والخرطوم، وجنوب دارفور، وجنوب 

كردفان، وغرب كردفان، وغرب 
دارفور، والنيل األبيض.

النسبة املئوية من الوافدين الجدد الذين يتلقون 
مساعدات غذائية.

النسبة املئوية من الالجئني األكرث عرضة للمخاطر الذين 
يتلقون مساعدات غذائية.

النسبة املئوية من الالجئني الذين يحصلون عىل الخدمات 
الصحية، مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية.

النسبة املئوية من األطفال الالجئني الذين يحصلون عىل 
خدمات التطعيم.

النسبة املئوية لتفيش األمراض املعدية التي يجري 
التحقيق فيها وتبدأ االستجابة لها يف غضون 72 ساعة.

النسبة املئوية للمواقع ذات معدل سوء التغذية الحاد 
الشامل الذي يقل عن 15٪.

النسبة املئوية من الالجئني الذين لديهم إمكانية الوصول 
إىل إمدادات املياه املأمونة.

النسبة املئوية من األشخاص الذين لديهم إمكانية 
الوصول إىل وسائل آمنة للتخلص من الفضالت.

النسبة املئوية من الوافدين الجدد من دولة جنوب 
السودان الذين يستلمون اآلن مواد غري غذائية ومواد 

املآوي يف حاالت الطوارئ.

النسبة املئوية من األطفال الالجئني )بنني وبنات(  
امللتحقني مبساحات تعلم نوعي. 

50%

50%

30%

60%

األرقام غري متوفره

90%

55%

55%

75%

60%

70%

100%

50%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدف رقم 2 للقطاع: :  لدعم احتياجات قطاع املياه واملرافق الصحية والنظافة لعمليات اإلنتعاش املبكر، والحلول الدامئة لعدد 100,000 )50,200 
يدعم األهداف اإلسرتاتيجية: 2، 3، 4طفل؛ 25,400 إمرأة؛ و24,400 رجل( من النازحني العائدين واملجتمعات املحلية املتأثرة يف املناطق املتأثرة بالنزاعات والكوارث يف السودان.

القضايا الشاملة

سوف توضع االعتبارات البيئية كجزء ال يتجزأ من الطريقة 

التي يُخطط بها قطاع الالجئني املشرتك بني القطاعات 

لتقديم املساعدات يف املعسكرات، وألوضاع املجتمع 

والبيئات الحرضية. وسيويل القطاع اهتامماً خاصاً لضامن 

أن البيئة لن تتأثر سلبا باملشاريع. وستجري موازنة 

االعتبارات البيئية عند تجاوز مرحلة الطوارئ. 

www.unocha.org )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا

املصدر: مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني

املتوقعني



Affected South Sudanese in 
Sudan

51

زيادة العدد املسجل عىل أساس فردي من الالجئني وطالبي 
اللجوء من دولة جنوب السودان. 

منع حاالت الرتحيل القرسي من خالل رصد الحامية، وزيارات 
لخدمات االحتجاز والفحص عىل الحدود.

تحسني التعرف عىل الناجني من / ضحايا العنف الجنيس والقائم 
عىل النوع  اإلجتامعي، واالتجار / الخطف وتسهيل الحصول عىل 
الخدمات الصحية، وخدمات الدعم االجتامعي النفيس، والصحة 

العقلية، والخدمات القانونية.

تعزيز حامية القارصين غري املصحوبني بذويهم من خالل 
التسجيل، وتحديد أفضل وتلمس الحلول املناسبة لهم.

تحديد ومساعدة األفراد ذوي الجنسيات غري املحددة، واألفراد 
الذين يفتقرون إىل وثائق الجنسيات، مبا يف ذلك من خالل 
املنارصة واإلرشاد، و / أو زيادة فرص الحصول عىل الوثائق.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
وكسال، والخرطوم،

والقضارف، وجنوب كردفان،
وجنوب دارفور، وغرب
دارفور، وغرب كردفان،

والنيل األبيض.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
وكسال، والخرطوم، والقضارف، وجنوب 

كردفان، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، 
وغرب كردفان، والنيل األبيض.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
وكسال، والخرطوم، والقضارف، وجنوب 

كردفان، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، 
وغرب كردفان، والنيل األبيض.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
وكسال، والخرطوم، والقضارف، وجنوب 

كردفان، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، 
وغرب كردفان، والنيل األبيض.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
وكسال، والخرطوم، والقضارف، وجنوب 

كردفان، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، 
وغرب كردفان، والنيل األبيض.

العدد املسجل عىل أساس فردي من الالجئني، وطالبي 
اللجوء من دولة جنوب السودان.

عدد  التدخالت الناجحة يف مراكز االحتجاز والفحص 
عىل الحدود.

النسبة املئوية من الناجني املتعرف عليهم / ضحايا 
العنف الجنيس، والقائم عىل النوع واالتجار / الخطف 

الذين يتلقون املساعدات.

النسبة املئوية من القارصين غري املصحوبني تحديد / 
األطفال املنفصلني الذين يتلقون املساعدات.

عدد اولئك الذين جرى التعرف عىل أنهم يفتقرون إىل 
وثائق الجنسيات وقدمت لهم املساعدات باملنارصة 

واإلرشاد، أواملساعدة عىل الحصول عىل الوثائق.

األشخاص من دولة جنوب 
السودان: 50٪ 
يف رشق السودان: 0٪ 
يف الخرطوم: 100٪ 
يف دارفور: 80٪

3,220

100%

100%

30,000

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدف رقم 2 للقطاع: ضامن الحامية الفعالة لالجئني وطالبي اللجوء، والالجئني العائدين، وأولئك الذين مل يجِر توفيق أوضاع جنسياتهم، مع إيالء اهتامم 
خاص للفئات االكرث عرضة للمخاطر مبن فيهم األطفال، والشباب، والنساء املعرضات للخطر، والناجني من / ضحايا االتجار بالبرش والخطف والعنف الجنيس 

والعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي.

 األشخاص من دولة 
جنوب السودان: 100٪
من رشق السودان: 80٪
الخرطوم: 0٪
دارفور: 80٪

5,000

100%

100%

45,000

يدعم األهداف االسرتاتيجية رقم 1، 2، 4 

تعزيز وسائل العيش واالعتامد عىل الذات لالجئني والالجئني 
العائدين يف سياق الحلول الدامئة.

تحديد وتقديم الالجئني الذين لديهم احتياجات حامية إلعادة 
التوطني.

واليات النيل األزرق، و وسط دارفور، 
وكسال، والخرطوم، والقضارف، وجنوب 

كردفان، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، 
وغرب كردفان، والنيل األبيض.

واليات النيل األزرق، ووسط دارفور، 
وكسال، والخرطوم، والقضارف، وجنوب 

كردفان، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، 
وغرب كردفان، والنيل األبيض.

عدد املستفيدين حسب النوع اإلجتامعي  والعمر 
واملتاح  لهم الوصول إىل أنشطة وسائل العيش.

عدد األفراد حسب النوع اإلجتامعي والعمر املقدمني 
للنظر يف إعادة توطينهم.

عدد املستفيدين حسب النوع اإلجتامعي والعمر واملتاح  
لهم الوصول إىل أنشطة وسائل العيش.

عدد األفراد حسب النوع اإلجتامعي والعمر املقدمني 
للنظر يف إعادة توطينهم.

15%

1,500

الهدفخط االساساملؤرشاملوقعاالنشطة

الهدف رقم 3 للقطاع: تيسري الحلول الدامئة مبا يف ذلك تعزيز االعتامد عىل الذات ووسائل العيش، وإعادة التوطني، والعودة الطوعية إىل الوطن حيثام أمكن.

2

1,500

يدعم األهداف االسرتاتيجية رقم 1، 2، 4 
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ملحة عامة عن تصور اسرتاتيجية املساعدات اإلنسانية لعام 2015

6.50  مليون
املتطلبات )بالدوالر(

126,800
عدد األشخاص املحتاجني

71,000
عدد األشخاص املستهدفني

إن الهدف الرئييس من الربامج اإلنسانية يف أبيي هو تقليل اعتامد النازحني، والعائدين، 

واملجتمعات املضيفة عىل املساعدات اإلنسانية. وسوف تدعم الربامج أيضا األنشطة 

االنتقالية، وأنشطة االنتعاش املبارشة، فضال عن توليها أنشطة الحامية اإلنسانية، 

والصحة، والتغذية، واملياه واملرافق الصحية والنظافة، والتعليم، واملآوي، وضامن واتباع 

نهج مجتمعي قوي.  وتعمل األمم املتحدة والرشكاء يف تعاون وثيق مع لجنة الرقابة 

املشرتكة يف أبيي مع املجتمعات الزراعية-الرعوية، والبدوية املتأثرة عىل األولويات 

التالية:

منع سوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل،  واملرضعات . 1

عن طريق معالجة سوء التغذية الحاد واملعتدل.

توفري فرص الحصول عىل املياه الصالحة للرشب، والنظافة الكافية، واملرافق . 2

الصحية  يف مناطق النزوح، والعودة.

الحد من االعتامد عىل الغري، وعىل املساعدات الغذائية من خالل تطوير األصول . 3

املجتمعية ودعم تحسني مامرسات تربية الحيوانات، واملامرسات الزراعية،  

والسمكية.

إنشاء الخدمات البيطرية، وتنشيط  شبكة  العاملني يف مجال صحة النابعة من . 4

املجتمع املحيل بالنسبة للسكان البدو الرعاة من خالل اعتامد “نهج املتابعة” 

من املكان الذي يبدأ فيه الرتحال، ومن ثم يف جميع أنحاء منطقة الرتحال؛ 

وكذلك للسكان املستقرين من خالل زيادة توفري وإتاحة الحصول عىل األدوية 

الحيوانية واللقاحات املناسبة عىل مستوى القرية عرب نظام اسرتداد التكاليف.

الحفاظ عىل الخدمات العاملة املنقذة للحياة واستدامتها من خالل اعتامد . 5

أساليب املشاركة، وبناء قدرات اإلدارة التي تستند عىل املجتمع.

ضامن االستجابة الحتياجات الخدمات االجتامعية الحيوية، مبا يف ذلك الصحة . 6

والتعليم للسكان البدو من خالل اعتامد طرائق تدخل قد جرى اختبارها بنجاح.

توفري إمدادات التعليم يف حاالت الطوارئ والتدريب لدعم الطالب واملعلمني . 7

العائدين؛ وإنشاء مرافق مؤقتة للتعلم وإعادة تأهيل املدارس التي دمرت.

تعزيز الحامية اإلنسانية من خالل العمل مع جميع أصحاب املصلحة، مبا يف . 8

ذلك لجنة الرقابة املشرتكة يف أبيي، وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي 

للحد من مخاطر الحامية اإلنسانية، فضالً عن العنف الجسدي والنزوح من 

خالل تنفيذ استجابات حامية إنسانية شاملة مع الرتكيز عىل األشخاص املعرضني 

ملخاطر محددة. وتقديم خدمات حامية الطفل لألطفال العائدين املعرضني 

للمخاطر، ورصد وتقييم حاالت األطفال املعرضني لخطر االعتداء؛ والحد من 

خطر املوت واإلصابة باأللغام األرضية / والتوعية مبخاطر األلغام.  وستنخرط 

منظامت الحامية اإلنسانية مع جميع األطراف الفاعلة مبا يف ذلك األمم املتحدة، 

واملنظامت غري الحكومية، واملنظامت املجتمعية، والكيانات الرسمية وغري 

الرسمية، والجهات الفاعلة يف املجتمع من أجل الدفاع عن وتعزيز املنارصة 

والحاجة لبيئة حامية أفضل للسكان املدنيني.

املحافظة عىل االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ يف أرسع وقت ممكن بتأمني . 9

الدعم من السودان ودولة جنوب السودان وفقا لطرق اإلمداد املتاحة وتأمني 

الحد األدىن املواد التي جرى تخزينها مسبقاً يف أبيي، وفقا ألحكام  املبادئ 

التوجيهية  العاملية للتخطيط للطوارئ.

تحسني البيئة التشغيلية اإلنسانية من خالل رصد التدخل، والقيام بحمالت . 10

املنارصة مع السلطات عىل املستوى القومي واملحيل وتحسني التنسيق العسكري 

املدين مع قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي .

 تطبيق إطار حلول دامئة من خالل رصد وتتبع وإعداد ملفات عن النزوح . 11

والعودة يف أبيي، وتقديم حزمة إعادة الدمج األساسية إلولئك املوجودين يف 

وجهاتهم النهائية.

تطوير قدرة املجتمعات مبا يف ذلك الخدمة املدنية “املؤقتة” باعتامد نهج . 12

“املستوى اإلداري األول” الذي يستجيب الحتياجات املجتمع من خالل املنظامت 

غري الحكومية املعينة كنقطة دخول للتنسيق واالستجابة بالتعاون مع السلطات 

واملجتمعات املحلية.



Nuba             OCHA   OXFAM 
America  PA (formerly ITDG)  

PANCARE PBA Plan Plan 
Sudan    PODR      RDN  

RedR UK   REMCO  RHF 
RI   RODHA  RUCODO    
SAG  SC  SEEMA 
SHPDO SIBRO SICO 
SORC   SSDHA 
Sudan       RC SWGU 
TAKE  TDO TEARFUND 
TGH   TOD     TOHD 
  UNDP    UNDSS  
UNFPA UN-HABITAT  
UNHCR UNICEF 
UNOPS UPO VCO 

VSF (Germany) WFP 
 WHO     WHOD World 

Relief   WVS  YCDO      
Zarga ZAWD
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AAR Japan    ACT/NCA    ACT/
UMCOR ADRA  Almassar  
AMAL  AMVO AOCD 
AODCA AORD  AOSCD 
APDHWO  ARC ASSIST 
BCO BPWO CAFOD 
CIS CORD COSV CRS 
CRW CW DDA DRC 
EMERGENCY  FAO 
FAR FPDO GAH GFO 
GHF GOAL GPBC HAD 
HAI HAO HelpAge 
HRF IAS IMC UK 
INTERSOS IOM IRD 
IRW JASMAR JMCO 
JVC KNDO KPHF 
KSCS KYCCB Labena 
LAO MC Scotland  MHI 
Mubadiroon NADA NDUs 
NIDAA   NIDO  NOHS NORD   
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