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القسم األول:    
عدد الالجئين*

809,000
عدد الالجئين الوافدين منذ 25 أغسطس/آب*

509,000
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

434مليون

 مستوطنة مؤقتة
جديدة

تكناف

أوخيا

مونجدو

وايكونج

نهيال

بالونج كالي

تكناف

بهاشارا

جايال بالونج

راجا بالونج
راجا بالونج

مـــــيـــــانـــــمـــــار

خـــــلـــــيـــــج الـــــبـــــنـــــغـــــال

لهنــد ا

يــش د بنجال

ر نمــا ميا

Dhaka

الطرق

الحدود الدولية

المقاطعة

اليوبازيال

االتحاد

الطرق السريعة

.الحدود واألس�ء املوضحة والتسميات املستخدمة يف هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسمي�ا من قبل األمم املتحدة
تاريخ اإلعداد: 30 سبتمرب/أيلول 2017 | املصادر: فريق التنسيق املشرتك ب� القطاعات

 مخيم الالجئين في نيابارا

34,000

 المستوطنة المؤقتة في ليدا

25,000

 مستوطنة شامالبور

33,000

 باجغونا/بوتيبونيا

17,000

 جامتولي

25,000

 هاكيمبارا

52,000

 بورما بارا/ تاسنيمارخوال

28,000

 مينرغونا

71,000

 رويكهونج/ أونشيبرانج

28,000

 المستوطنة المؤقتة في بالوخالي

45,000

 المستوطنة المؤقتة في كوتوبالونج

178,000

 مخيم الالجئين في كوتوبالونج

34,000

كوكس بازار

المحتاجون

1.2مليون
*يشمل هذا العدد حالة الطوارئ المتوقعة لتدفق *اعتباًرا من 1 أكتوبر/تشرين األول

189.000 الجئ آخرين
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القسم األول: مقدمة المنسق المقيم

مقدمة

المنسق المقيم

روبرت واتكنز 

المنسق المقيم

اعتباًرا من 1 أكتوبر/تشرين األول 2017، يقدر عدد الجئي الروهينجا بأكثر 
من 809.000 شخص هربوا إلى بنجالديش لالحتماء من العنف واالضطهاد 

في ميانمار. وأدى العنف الذي بدأ في 25 أغسطس/آب إلى تدفق سريع وضخم 
في أعداد الالجئين عبر الحدود -إذ وصل ما يقرب من 509.000 شخص في 

غضون شهر واحد. وقد انضم هؤالء الالجئون إلى حوالي 300.000 آخرين 
كانوا موجودين في بنجالديش بعد موجات نزوح سابقة. ويتعرض سكان الروهينجا 
في كوكس بازار ألخطار كبيرة، حيث عانى الكثير منهم من الصدمات الشديدة، 

وهم يعيشون اآلن في ظروف صعبة للغاية. 

وقد أدى وجود الالجئين الحاليين، باإلضافة إلى الحجم غير المسبوق للوافدين 
الجدد إلى وضع ضغوط هائلة على البنية التحتية والخدمات والمجتمعات 

المضيفة، مما يشكل عبًئا هائاًل على قدرات االستجابة. وجلب معظم الذين 
وصلوا معهم قلياًل جًدا من ممتلكاتهم. وهم يعتمدون حالًيا على المساعدات 

اإلنسانية للحصول على الغذاء وغيره من االحتياجات المنقذة لألرواح. وال تزال 
تحركات السكان مضطربة للغاية حيث يستقر األشخاص في مواقع اإليواء 

المؤقتة أو العشوائية وذلك قبل إنشاء البنية التحتية والخدمات األساسية. وقد 
أصبحت العديد من مواقع اإليواء حالًيا مكتظة بشكٍل مثير للقلق، مما يزيد 

من المخاطر التي تهدد أمن الناس وسالمتهم ورفاههم. كما يتزايد خطر تفشي 
األمراض بشكل كبير في تلك الظروف التي تشهد تكدًسا شديًدا.

ويعاني العديد من الوافدين الجدد بشكل واضح من صدمة واضطراب شديدين، 
كما يعانون من عواقب العنف الشديد، وفقدان أفراد األسرة، ومحنة التشرد. وقد تم 

اإلبالغ عن حاالت االغتصاب، واالتجار بالبشر، وممارسة الجنس للبقاء على 
قيد الحياة، باعتبارها من ضمن المخاطر القائمة التي واجهتها النساء والفتيات 
أثناء فرارهن. وتتأثر سالمة األطفال ونموهم العقلي والجسدي باألحداث التي 

أدت إلى هروبهم، ويتم اإلبالغ عن أعداد متزايدة من األطفال المنفصلين وغير 
المصحوبين. ولم يتمكن معظم األطفال الوافدين حديثًا من الحصول على التعليم 

لى توسيع نطاق  منذ وصولهم. وهناك حاجة إلى تدخالت في مجال الحماية واإ
التوعية واإلحاالت لضمان وصول استجابات وخدمات الحماية إلى من هم في 

أمس الحاجة إليها.

وقد أطلقت حكومة بنجالديش استجابة واسعة النطاق عبر الوزارات والهيئات 
والجيش، وقامت بتخصيص 2000 فدان من األراضي إلقامة مخيم جديد في 

14 سبتمبر/أيلول. وكانت المجتمعات المحلية في مقدمة المستجيبين حيث 
وفرت األغذية والمواد األساسية للوافدين الجدد. وقد استجابت الوكاالت اإلنسانية 

الوطنية والدولية استجابة سريعة لدعم جهود الحكومة.

ولكن حجم االحتياجات يتجاوز بشكل كبير قدراتنا الحالية على إيصال 
المساعدات. لذا فإن توسيع نطاق االستجابة اإلنسانية بشكل سريع وشامل 

وبمشاركة كافة الشركاء يعد أمًرا حاسًما في تلك المرحلة. 

وتركز خطة االستجابة ألزمة الجئي الروهينجا على المساعدات المنقذة 

لألرواح والحماية لألشخاص األكثر ضعًفا. وتستهدف الخطة 1.2 مليون 
شخص، يشملون جميع الجئي الروهينجا باإلضافة إلى 300.000 شخص من 
المجتمعات المضيفة في بنجالديش، على مدى األشهر الستة المقبلة. وتعطي 

دارة  الخطة األولوية لتوفير المساعدات المنقذة لألرواح، وتحسين ظروف واإ
مناطق االستيطان، فضاًل عن تعزيز حماية وكرامة واحترام الجئي الروهينجا.

وتضع الخطة أيًضا في االعتبار حالة الطوارئ المتوقع حدوثها في األشهر 
المقبلة مع وصول الوافدين الجدد، حيث يستمر تدفق الالجئين يوًما بعد يوم. 
مكانية التدهور السريع في الظروف التي من الممكن أن  وبالنظر إلى نطاق واإ

تحول األزمة إلى كارثة، يظل الشركاء ملتزمين بالمبدأ القائل بأن خططنا يجب 
أن تستند إلى القدرات. ونحن نحث الشركاء من ذوي الخبرة والمعرفة ذات الصلة 

على االنضمام إلى االستجابة لكي يتسنى لنا أن نكون أكثر قدرة على تلبية 
نقاذ األرواح. االحتياجات الملحة واإ

تعد االستجابة السريعة من جانب الجهات المانحة لخطة االستجابة اإلنسانية أمًرا 
ضروريًّا لتمكين المنظمات اإلنسانية من المضي قدًما في القيام باألنشطة الحيوية 
التي تهدف إلى إنقاذ األرواح، وتوفير الحماية لالجئي الروهينجا في بنجالديش. 
لى دعم المجتمعات المضيفة التي  وبينما نسعى إلى إنقاذ حياة جميع الالجئين واإ
تعاني من الضعف، من أجل الحفاظ على كرامتهم وأملهم في المستقبل، فإنني 
أتطلع إلى العمل مع كافة األطراف المعنية داخل بنجالديش والشركاء الدوليين 

لضمان وصول العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ إلى األشخاص 
األكثر احتياًجا إليه.

2017_HRP_Bangladesh_161017_Final_Print_AR_P_1_14.indd   4 10/20/2017   2:25:25 PM



05

القسم األول: خطة االستجابة اإلنسانية في لمحة سريعة

إجمالي المحتاجين

1,200,000

خطة االستجابة اإلنسانية

في لمحة سريعة
األعداد السابقة للسكان والوافدين الجدد  

عدد الالجئين الوافدين منذ 25 أغسطس/آب حتى اآلن

تكناف

وايكونج

بالونج كالي

نهيال

غاندونج

خونيابالونج

سابرانج

راجابالونج

هالديابالونج

جاليابالونج
راتنابالونج

بهاشارا

تكناف بوراشاڤا

مـــــيـــــانـــــمـــــار

خـــــلـــــيـــــج الـــــبـــــنـــــغـــــال

تعداد السكان قبل 25 أغسطس/آب 2017

تعداد السكان اعتباًرا من 30 سبتمبر/أيلول 2017

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

02 30 28 26 24 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 31 30 29 25  
AugSepOct

اندالع العنف في والية راخين، 
ميانمار

809,000 الجئ

94,400 
231,000

24,000 
252,000

9,000 
36,000

49,000 
98,000

1,000 
40,000

الهدف االستراتيجي األول
تقديم المساعدات المنقذة لألرواح في المستوطنات، والمخيمات،

والمجتمعات المضيفة.

أماكن وصول الوافدين الجدد

221,000
عدد الوافدين في المواقع 

العشوائية الجديدة

92,000
عدد الوافدين في 
المجتمعات المضيفة

196,000
عدد الوافدين في المخيمات/
المستوطنات المؤقتة

*509,000
عدد الجئي الروهينجا

الهدف االستراتيجي الثالث
العمل على حماية الجئي الروهينجا والحفاظ على كرامتهم وسالمتهم.

الهدف االستراتيجي الثاني
إدارة وتحسين الظروف في كل من المستوطنات القائمة والجديدة، بما في

ذلك البنية التحتية وتخطيط المواقع.

*يشمل هذا العدد حالة الطوارئ المتوقعة لتدفق 
91.000 شخص آخرين

العدد المقدر للروهينجا في كوكس بازار قبل تدفقات 
الالجئين في أغسطس/آب )حكومة بنجالديش(

300,000

91,000
العدد المتوقع لتدفق الالجئين في حالة الطوارئ

509,000
عدد الوافدين الجدد اعتباًرا من 3 أكتوبر/تشرين األول 

2017 )آلية رصد االحتياجات والسكان(

300,000
عدد األشخاص في المجتمعات المضيفة في بنجالديش

*يعتمد هذا التقسيم على عدد األشخاص الذين تم تقييمهم وفًقا آللية رصد االحتياجات والسكان 

سوف يلزم توفير ما مجموعه 585,000,000 مليون دوالر أمريكي لتلبية جميع االحتياجات اإلنسانية. وال 
يمكن للشركاء التنفيذيين الحاليين تغطية كافة االحتياجات: لذا يجب أن ينضم ألعمال االستجابة المزيد من 
الشركاء الذين لديهم قدرات أكبر لتقديم المساعدات على هذا النطاق. وتوجد أكبر الفجوات في القدرات في 
دارة مواقع اإليواء، والمأوى، والمواد  قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، واألمن الغذائي، واإ

غير الغذائية، والحماية.

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

434 مليون
عدد الشركاء

25
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القسم األول: نظرة عامة على األزمة

وبحلول 30 سبتمبر/أيلول، ُقدِّرت أعداد األشخاص الذين عبروا إلى 
بنجالديش بأكثر من 509.000 شخص، انضموا إلى نحو 300.000 
آخرين كانوا قد فروا في موجات نزوح سابقة. ويتركز هؤالء الفارون في 
اثنين من اليوبازيال وهما أوخيا وتكناف،1 مما يضع ضغوًطا هائلة على 

البنية التحتية، والخدمات، والمجتمعات المضيفة. وقد توسعت المستوطنات 
والمخيمات القائمة لتشمل التدفقات الجديدة لالجئين، في حين تشكلت 

المستوطنات العشوائية الجديدة أيًضا كما أنها آخذة في التزايد. ويجري كذلك 
استيعاب أعداد كبيرة من الوافدين الجدد في المجتمعات المحلية المضيفة. 
واعتباًرا من 30 سبتمبر/أيلول، كان هناك مخيمان رسميان لالجئين، وأربع 

مستوطنات مؤقتة، وخمسة مواقع عشوائية جديدة، ويجري دمج بعضها نتيجة 
توسيع المستوطنات. وعلى طول المناطق الحدودية في باندربان وكوكس 

بازار، استقر ما يقدر بـ18.700 شخص في مجموعات في األراضي 
1. كانت هناك موجات متعاقبة من نزوح سكان الروهينجا من راخين إلى بنجالديش منذ التسعينيات. وفي عام 2013، قدرت 

حكومة بنجالديش أعداد الجئي الروهينجا بـ300.000 شخص في بنجالديش. وبعد استخدام آلية رصد االحتياجات والسكان في عام 
2017، تم تحديد ما يقرب من 210.000 الجئ روهينجي متركزين في اثنين من اليوبازيال في كوكس بازار. وتعد هاتان المنطقتان 

األكثر كثافة لسكان الروهينجا، ومع ذلك توجد مجتمعات للروهينجا في أجزاء أخرى من كوكس بازار والمقاطعات المجاورة -في 
باندربان باألساس. وقد يختار العديد من الروهينجا أال يفصحوا عن هوياتهم.

المحايدة أو ما حولها، األمر الذي يطرح تحديات إضافية ذات أبعاد قانونية 
وأمنية.

لقد ازدادت أعداد الجئي الروهينجا في كوكس بازار بمقدار ثالثة 
أضعاف على مدى أسبوعين وتستمر في االرتفاع. وأدت سرعة وحجم 
تدفق الالجئين إلى حدوث حالة طوارئ إنسانية حرجة: فبدون استجابة 

شاملة وسريعة، سوف تكون هناك خسائر فادحة في األرواح. ولم 
يجلب األشخاص الذين وصلوا إلى بنجالديش منذ 25 أغسطس/آب سوى 
ممتلكات قليلة جًدا، وقد استخدموا معظم مدخراتهم في التنقل وبناء المأوى، 
الذي ال يتعدى في الغالب بعض أعواد الخيزران والبالستيك الخفيف. وهم 

اآلن يعتمدون على المساعدات الغذائية للحصول على الغذاء وغيره من 
االحتياجات المنقذة لألرواح. وتتعرض الخدمات األساسية التي كانت متاحة 
قبل تدفق الالجئين إلى ضغوط شديدة بسبب الزيادة الهائلة في عدد السكان. 

وفي بعض مواقع اإليواء التي ظهرت بشكل عشوائي، ال تتوافر إمكانية 
الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي. وهناك مخاطر كبيرة لتفشي 

الخط الزمني لألزمة

نظرة عامة على

األزمة
أدى اندالع العنف في 25 أغسطس/آب 2017 في والية راخين بميانمار إلى نزوح ما يقرب من 509.000 الجئ من 

الروهينجا عبر الحدود إلى كوكس بازار في بنجالديش. وفي ذلك اليوم، هاجم المتمردون مواقع الجيش والشرطة في راخين، مما 
أدى إلى انتشار أعمال العنف، والنزوح الجماعي للمدنيين، وتعليق معظم أنشطة المعونة. وفي األيام التالية، بدأ الناس بالفرار 

عبر الحدود إلى بنجالديش.

أغسطس/آب 2014 

300,000

2012

هروب أكثر من 250,000 الجئ من 
الروهينجا إلى بنجالديش في أعقاب أنشطة 

متزايدة، وظهور تقارير عن قيام جيش 
ميانمار بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان 
في مدن مونجدو، وبوتهيدونج، وراتهيدونج 

في والية راخين.

1991

250,000
عودة 230,000 الجئ إلى 

راخين.

230,000

1997-1993

140,000

فرار 90,000 شخص من قمع 
الجيش في األشهر التالية عقب 

قيام مسلحين من الروهينجا 
بمهاجمة مواقع لحرس الحدود 

مما أسفر عن مقتل تسعة ضباط 
شرطة

الهجمات

9 أكتوبر/تشرين األول 2016

تفيد التقارير الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين بفرار نحو 87,000 
شخص، أغلبهم من الروهينجا، من والية راخين 
بحًرا عبر خليج البنغال منذ اندالع العنف في 
يونيو/حزيران 2012 والذي قتل فيه ما ال يقل 

عن 200 شخص

87,000
تجدد أعمال العنف في يونيو/حزيران وأكتوبر/

تشرين األول 2012 الذي أسفر عن مئات القتلى 
والجرحى، وتدمير الممتلكات، وتشريد 140,000 

شخص. وال يزال حوالي 120,000 شخص 
يعيشون في مخيمات النازحين داخل والية راخين.
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الخط الزمني لألزمة

األمراض بالنظر إلى زيادة الكثافة السكانية. ويعاني سكان الروهينجا في 
كوكس بازار من الضعف الشديد؛ فهم يعيشون اآلن في ظروف صعبة للغاية 

بعد أن فروا من الصراع ومروا بصدماٍت بالغة.

وال تزال تحركات السكان في كوكس بازار شديدة االضطراب، ويزداد التركيز 
في أوخيا حيث أعلنت حكومة بنجالديش إقامة مخيم جديد في أراضي 

الغابات غير المستغلة. في 14 سبتمبر/أيلول، خصصت الحكومة 2.000 
فدان إلقامة مخيم جديد في يوبازيال أوخيا. ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول، 

كان هناك توجه النتقال األشخاص من نقاط العبور، ومواقع اإليواء الصغيرة 
الجديدة، والمستوطنات المؤقتة نحو المنطقة التي ُيقترح إقامة المخيم الجديد 
بها. وعقب الرسائل التي أعلنتها الحكومة وتوافر وسائل النقل التي قدمتها 

السلطات والمجتمعات المحلية، بدأ الناس بالوصول إلى الموقع الجديد 
المقترح قبل إنشاء البنية التحتية والخدمات. وتخطط الحكومة لنقل األشخاص 

من المستوطنات األخرى في كوكس بازار، وفي باندربان، إلى موقع اإليواء 
الجديد، ومن المرجح أن تؤدي عمليات إعادة التوطين وزيادة الكثافة السكانية 

إلى تفاقم المخاطر.

االحتياجات اإلنسانية
دارة  يلزم توسيع نطاق االستجابة بشكل فوري من أجل إنقاذ األرواح، واإ

الصراعات، وتلبية االحتياجات العاجلة في مجاالت األمن الغذائي، والمياه 
دارة مواقع اإليواء،  والصرف الصحي والنظافة الصحية، والمأوى، واإ

والصحة، والتغذية في كل من المستوطنات والمجتمعات المضيفة. وما زالت 
الوكاالت اإلنسانية ال تعمل على نطاق واسع أو بتغطية كاملة. وقد كان 

لدى سكان الروهينجا الموجودين بالفعل احتياجات عاجلة في عدة قطاعات. 
لذا فمن المهم تقديم االستجابة الشاملة التي تراعي حساسية النزاع إلى جميع 

لى مجتمعاتهم المضيفة من أجل إنقاذ  الجئي الروهينجا في كوكس بازار واإ
األرواح وتخفيف حدة النزاع داخل الجماعات وفيما بينها )داخل مجتمعات 

الروهينجا بسبب المكانة االجتماعية، وبين الروهينجا والمجتمعات المضيفة(.

وتعتبر األراضي والبنية التحتية الكافية للمخيمات المتعددة التي تدار بشكل 
سليم أمًرا حاسًما لمنع وقوع خسائر فادحة بسبب تفشي األمراض وانعدام 

األمن، وكذلك للسماح بإيصال جميع الخدمات األخرى. ومن المؤكد أن 
تواجد أعداد كبيرة من الناس في مكان واحد بدون البنية التحتية الداعمة 

سوف يؤدي إلى تفشي األمراض والصراعات مما سيسفر عن خسائر فادحة 
في األرواح. إن االكتظاظ الذي كان يعد مصدًرا للقلق قبل تدفق الالجئين، 
أصبح اآلن مشكلة حاسمة في جميع مواقع اإليواء. وتؤدي محدودية البنية 
التحتية إلى ارتفاع الكثافات السكانية حول نقاط تقديم الخدمات على نحو 

ال يمكن إدارته. إن إقامة البنية التحتية على نطاق واسع، بما في ذلك 
طرق الوصول، والصرف الصحي، وبناء المصاطب وآليات احتباس المياه 
في األراضي الجبلية، يعد أمًرا بالغ األهمية كعامل يمكِّن من توفير جميع 

الخدمات األخرى بشكل آمن. ويجب وضع فرق إدارية قوية في جميع 
المواقع إلدارة إيصال الشركاء للمساعدات وفهم المجتمعات المحلية وضمان 
مشاركتهم بشكٍل كاٍف ومتسق. ولن يكون من الممكن تحقيق استجابة شاملة 

بدون إدارة مواقع اإليواء على نطاق واسع.

سوف يحدث تفشي لألمراض في حالة عدم توفير المياه الكافية، والصرف 
الصحي، والنظافة الصحية. إن المستوطنات الجديدة التي ظهرت منذ 

أغسطس/آب ليست بها أي مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، 
بما في ذلك المراحيض أو أماكن االستحمام، وقد أبلغ بعض الناس عن أخذ 
المياه من حقول األرز لشربها.2  وفي المستوطنات المؤقتة القائمة، تتعرض 
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المحدودة إلى ضغوط هائلة 
حيث يبلغ متوسط عدد األشخاص الذين يستخدمون مرحاًضا واحًدا في موقع 
واحد 100 شخص. وال يتوافر للوافدين الجدد سوى فرص محدودة للوصول 
إلى مرافق االستحمام، خاصًة بالنسبة للنساء، وهم يحتاجون إلى إمدادات 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على وجه السرعة، بما في ذلك 

الصابون والدالء. وقبل تدفق الالجئين في أغسطس/آب، أظهرت التقييمات 
أن %76 ليست لديهم إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب،؛3 لكن 
على الرغم من ذلك، كانت النسبة أعلى بكثير في المجتمعات المضيفة حيث 

2. التقييم السريع متعدد القطاعات، سبتمبر/أيلول 2017
3. تحليل الوضع، يوليو/تموز 2017

509,000 الجئ من الروهينجا عبروا الحدود إلى بنجالديش منذ 25 أغسطس/آب

509,000
وفًقا ألحدث التقديرات في 

1 أكتوبر/تشرين األول

أدى العنف الذي اندلع في والية راخين في 25 أغسطس/آب 
2017 إلى نزوح ما يقدر بـ509.000 الجئ من الروهينجا 
عبر الحدود إلى كوكس بازار في بنجالديش. وفي الوقت 
الراهن، يوجد حوالي 809.000 الجئ في الروهينجا في 

بنجالديش.

25 أغسطس/آب 2017

الهجمات

مسلحون من الروهينجا يهاجمون 30 مركًزا 
للشرطة مما أثار ردًّا عسكريًّا هائاًل. 
فرار اآلالف من الروهينجا من والية 

راخين.

الوقت الراهن

809,000

بعد الهجمات في والية راخين في 9 أكتوبر/تشرين 
األول 2016، عبر ما يقرب من 74.000 الجئ 
من الروهينجا من والية راخين إلى كوكس بازار في 
الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى فبراير/

شباط 2017.

نوفمبر/تشرين الثاني 2016 – فبراير/شباط 2017

74,000
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة يفتح تحقيًقا في ادعاءات 
ارتكاب الجيش النتهاكات لحقوق 

اإلنسان ضد الروهينجا.

مارس/آذار 2017

التقرير

وفًقا ألحدث التقديرات في 3 أكتوبر/
تشرين األول
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ال يستطيع %92 من السكان الحصول على المياه الصالحة للشرب نتيجة 
غياب التدخالت في المجتمعات المضيفة. وتعد بنجالديش من البالد التي 

تتوطن فيها الكوليرا واإلسهال المائي الحاد؛ لذا فإن أي تفشي للوباء ينطوي 
على إمكانية قتل اآلالف بالنظر إلى الكثافة الحالية للسكان.

يعد توفير المأوى المالئم لجميع الجئي الروهينجا أمًرا بالغ األهمية: 
حيث تشكل الكثافة العالية الحالية والظروف السيئة خطًرا كبيًرا في منطقة 
تتعرض لألعاصير السنوية والرياح الموسمية. وفي المستوطنات المؤقتة 

التي أقيمت قبل شهر أغسطس/آب، تم تشييد %99 من أماكن اإليواء 
باستخدام أعواد الخيزران واألغطية البالستيكية، مما يجعلها عرضة لتأثيرات 
الكوارث الطبيعية بدرجة كبيرة، بما في ذلك الفيضانات واألعاصير. وال يجد 
الغالبية العظمى من الوافدين الجدد في مواقع اإليواء العشوائية الجديدة أي 
مأوى، وهم يعيشون في الهواء الطلق وليس لديهم في الغالب سوى مظلة 

فقط لالحتماء. ويوجد وضع مشابه في المستوطنات المؤقتة حيث ال يجد ما 
يتراوح بين 50 إلى %90 من السكان أي مأوى4. ويقوم الوافدون الجدد الذين 

يستطيعون تحمل التكاليف ببناء هياكل من الخيزران وتغطيتها بالبالستيك 
محلي الصنع، ولكن نوعية هذا البالستيك رديئة للغاية، كما أن الكثير من 
الناس ليست لديهم الموارد الالزمة لشراء مواد اإليواء الضرورية من السوق 

المحلية. ويلجأ الكثيرون لالستدانة لتأمين الحصول على األرض أو المأوى، 
مما يجعلهم عرضة لالستغالل. ويفتقر الوافدون الجدد أيًضا للمواد غير 

الغذائية مثل أدوات الطبخ والمالبس واألغطية. 

يحتاج جميع الجئي الروهينجا إلى األمن الغذائي الشامل: يحتاج الوافدون 
الجدد إلى مساعدة فورية إلنقاذ أرواحهم، ويجب أن تكون شبكة األمان 
متاحة للجميع. يوجد في والية راخين أحد أعلى معدالت سوء التغذية في 

ميانمار، تبلغ نسبته %14 وفًقا لمقياس سوء التغذية الحاد العالمي. ويعاني 
األشخاص الذين يصلون إلى بنجالديش من الضعف الشديد ويحتاجون إلى 

الدعم الغذائي والتغذوي في حاالت الطوارئ. ويفتقر جميع الوافدين تقريًبا إلى 
الوسائل الالزمة للحصول على الدخل، كما أن أغلبهم ال يحظى بما يكفي 
من األدوات المنزلية أو وسائل شراء المواد األساسية، بما في ذلك الغذاء، 
ووقود الطهي، وأواني الطهي. وقد أفاد ما يصل إلى %90 من الوافدين 
الجدد عن تناولهم وجبة واحدة فقط يوميًّا، ولم يكن الغذاء الذي يتناولونه 

متنوًعا بما فيه الكفاية5. وذكر %32 من األسر أن استهالكهم للغذاء كان 
محدوًدا للغاية، كما أن أقل من نصف األسر يتمتعون بنظام غذائي متنوع 
بما فيه الكفاية.6  وعالوة على ذلك، يواجه المجتمع المضيف في كوكس 

بازار تحديات شديدة في الحصول على الغذاء الكافي حيث يعاني %57 من 
4. التقييم السريع متعدد القطاعات، سبتمبر/أيلول 2017
5. التقييم السريع متعدد القطاعات، سبتمبر/أيلول 2017

6. تحليل الوضع، يوليو/تموز 2017

السكان من انعدام األمن الغذائي7. وقد كانت معدالت انعدام األمن الغذائي 
وسوء التغذية حادة حتى قبل تدفق الالجئين؛ ففي بالوخالي، تخطت معدالت 

سوء التغذية الحاد الشامل، والتقزم، ونقص الوزن جميع عتبات حاالت 
الطوارئ في التغذية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.8

يلزم زيادة الرعاية الصحية األولية والثانوية من أجل التعامل مع مستويات 
عالية من الصدمات النفسية، واألمراض المعدية، واحتياجات الصحة 

اإلنجابية، فضاًل عن مراقبة األمراض واالستجابة لتفشي األوبئة. ويحتاج 
الجئو الروهينجا الذين يصلون إلى كوكس بازار إلى العديد من أوجه الرعاية 
الصحية بما في ذلك: عالج اإلصابات الجسدية التي تشمل الجروح الناجمة 

عن إطالق النار والحروق، وعالج األمراض المعدية والوقاية منها، ورعاية ما 
قبل الوالدة، وخدمات التوليد في حاالت الطوارئ، ورعاية الصحة اإلنجابية، 

دارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك المعالجة  واإ
السريرية لضحايا االغتصاب. وفي حين تتوافر عيادات الرعاية الصحية 
األولية في المستوطنات المؤقتة ومخيمات الالجئين، إال أنها تقع تحت 

ضغوط شديدة حيث أن عدد الحاالت ازداد بمقدار ثالثة أضعاف خالل 
شهر واحد، لذا فهناك حاجة لزيادة أعداد تلك العيادات. وفي المستوطنات 
العشوائية الجديدة، ال توجد مرافق صحية مسبًقا مما يتطلب النشر العاجل 

لمراكز الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ وأنظمة اإلحالة التي سيتم 
وضعها. وقد تم اإلبالغ بالفعل عن حاالت الحصبة المشتبه بها، باإلضافة 
إلى أعداد كبيرة من حاالت اإلصابة باإلسهال، والتهابات الجهاز التنفسي 

الحادة، وخاصًة بين النساء. ويستدعي االحتمال المرتفع لتفشي األوبئة ليس 
فقط نظاًما قويًّا لإلنذار المبكر والمراقبة، بل يتطلب أيًضا التخطيط والتأهب 

للطوارئ لمواجهة األوبئة في حالة انتشارها بالفعل. ويؤدي التدفق الجديد 
لالجئين كذلك إلى خلق ضغوط هائلة على النظام الصحي في المقاطعة 

بأكملها مما يؤثر على الصحة العامة لكل من الالجئين والمجتمعات 
المضيفة.  

يعاني النازحون من الضعف الشديد، وهم يحتاجون إلى تدخالت موجهة 
بشكل سليم تحفظ لهم سالمتهم وكرامتهم، وتكفل لهم االحترام طوال فترة 

نزوحهم. ومن بين الروهينجا، تشير التقديرات إلى أن %19 من األسر 
تعيلها النساء، حيث فقدت الكثيرات منهن أزواجهن بسبب العنف في ميانمار 

أو بسبب الهجرة بحثًا عن فرص لكسب الرزق. وتمثل األسر التي يعولها 
كبار السن %11 من النازحين، أما التي يعولها األطفال فنسبتها 9.5% 

ويؤدي غياب وثائق الهوية والوضع القانوني إلى إعاقة الوصول إلى العدالة، 

7. تحليل الوضع، يوليو/تموز 2017
8. نسبة سوء التغذية الحاد الشامل %21.2، التقزم %36.4، نقص الوزن %41.2، استبيان قطاع التغذية بالرصد والتقييم الموحد 

لإلغاثة والتحوالت، مايو/أيار 2017
9. آلية رصد االحتياجات والسكان التابعة لمنظمة الهجرة الدولية، 4 يوليو/تموز 2017.

األساسية اإلحصائيات 

الوافدون الجدد البالغ عددهم أكثر من نصف مليون يحتاجون للمساعدات الغذائية.

>500,000
هناك حاجة ألكثر من 58 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب يوميًّا.

58 million

عدد النساء الحوامل الالتي يحتجن إلى رعاية األمومة.

24,000
هناك حاجة ألكثر من 100,000 مأوى في حاالت الطوارئ.

>100,000
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وفرص العمل القانوني، والتعليم المعتمد، وغيرها من الخدمات العامة. 
وينتشر العنف القائم على النوع االجتماع في النزوح، حيث تقع النساء 

والفتيات فريسة لمجموعة من االنتهاكات المرتبطة بالفقر المدقع والتبعية 
االقتصادية،.10  كما أن هناك أعداد كبيرة من الناجيات من االغتصاب 
في ميانمار.11  ويتم اإلبالغ عن أعداد متزايدة من األطفال المنفصلين 

وغير المصحوبين، كما تم تحديد خدمات مواجهة العنف القائم على النوع 
االجتماعي باعتبارها حاجة ماسة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الغالبية العظمى 
من األطفال الوافدين حديثًا لم يتمكنوا من الحصول على التعليم منذ وصولهم 

إلى كوكس بازار.

إن طرق الوصول إلى المستوطنات القائمة التي تعاني من التضرر 
واالزدحام، باإلضافة إلى المواقع الجديدة العشوائية، يعيقان قدرة المجتمع 

اإلنساني على القيام بعمليات االستجابة اإلنسانية بشكل كبير. وقد تسببت 
ظروف الطقس الشديدة على مدار األسابيع القليلة الماضية في حدوث 

فيضانات في كوكس بازار، وسقوط األشجار على الطرق، والحد من توافر 
المواقع المناسبة إلنشاء مراكز لوجستية. ومن المتوقع مع توسيع نطاق 

العمليات اإلنسانية حدوث ضغوط لوجستية هائلة على جميع نقاط الدخول 
إلى المناطق المتضررة. وستكون هناك حاجة ماسة إلى مرافق تخزين مناسبة 

الستيعاب كميات كبيرة من المواد -من حيث الحمولة والحجم. كما سيكون 
هناك احتياج كبير إلنشاء مرافق تخزين في مواقع استراتيجية مناسبة، فضاًل 
عن وحدات متنقلة للتخزين المؤقت والقدرة على تفريغ الشحنات التي تصل 

إلى مطاري دكا وشيتاجونج وذلك من أجل إدارة تدفق مواد اإلغاثة. وسيمثل 
دعم إدارة المخزونات أولوية بالنسبة للوكاالت اإلنسانية.

يلزم توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب لضمان تلبية االحتياجات 
اإلنسانية. كان الدعم المشترك من المانحين سخيًّا لحالة الروهينجا حيث 

ظل المانحون يقدمون الدعم والمشاركة منذ بدء تدفق الالجئين. ورغم ذلك، 
فإن االحتياجات اإلنسانية ال تزال تفوق التمويل، كما ال تزال حاالت إنسانية 

متعددة واسعة النطاق تتنافس على الحصول على التمويل اإلنساني المحدود. 
إن الحاجة الملحة للوضع الراهن، وخطر الخسائر الهائلة في األرواح، 

واحتمال وقوع أزمة طويلة ومتعددة األبعاد، كل ذلك يتطلب تموياًل عاجاًل 
وكافيًّا. وسيتم تعزيز الجهود القوية لتعبئة الموارد لضمان مساعدة المحتاجين.

نقاط الضعف والمخاطر
10. القطاع الفرعي الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي

11. أفادت %24 من النساء الالتي قابلتهن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في يناير/كانون الثاني 2017 أنهن 
تعرضن لالغتصاب. تقرير بعثة مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلى بنجالديش: مقابالت مع الروهينجا الفارين من 

ميانمار منذ أكتوبر/تشرين األول 2016 حتى 3 فبراير/شباط 2017

تعد منطقة كوكس بازار، التي يبلغ تعداد سكانها 2.290.000 نسمة من 
المسلمين البنغاليين، واحدة من أشد المناطق فقًرا وضعًفا في بنجالديش، 

حيث يظل سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي عند مستويات معتدلة 
مزمنة، وتصل نسبة الفقر فيها إلى مستوى أعلى بكثير من متوسط المعدل 
الوطني. ويعاني السكان من فجوة في نوعية األغذية المستهلكة؛ فال يحصل 
%72 من األطفال على الحد األدنى من التنوع الغذائي، و%63 من النساء 

يأكلن أقل من خمس مجموعات غذائية. ويعاني %12 من السكان من 
نقص استهالك الغذاء والعيش على حد الكفاف12. وفي المتوسط، يعيش 

%33 تحت خط الفقر و%17 تحت خط الفقر المدقع. ويبلغ معدل إتمام 
التعليم األساسي في كوكس بازار %54.8 في مقابل معدل المقاطعات 

والمعدل الوطني الذي يبلغ حوالي %80. وتؤدي زيادة أعداد النازحين إلى 
مفاقمة الوضع، مما يؤثر سلًبا على حالة األمن الغذائي والتغذية، كما يؤثر 
على االقتصاد المحلي عن طريق إدخال فائض في العمالة أدى بدوره إلى 

خفض األجور اليومية وزيادة أسعار األغذية األساسية والمواد غير الغذائية. 
ومن المرجح أن تؤثر الزيادات األخرى في عدد وكثافة السكان على البنية 

التحتية للطرق واألسواق الموجودة، مما سيتطلب مزيًدا من الخدمات حيث إن 
االزدحام يمثل مشكلة رئيسية تحد من إمكانية الوصول والتنقل حول مواقع 

اإليواء الكبيرة.

تعد المقاطعة معرضة بشدة للصدمات في ظل بيئة هشة للغاية تشهد 
أعاصير سنوية ورياح موسمية. وقد أصيبت كوكس بازار وشيتاجونج بأكثر 
من ثالثة أعاصير كبيرة خالل العامين الماضيين. وتعد مستوطنات النازحين 
معرضة للخطر بشكل خاص نظًرا لضعف مواد اإليواء ونقص البنية التحتية. 

ويؤثر تغير المناخ أيًضا على األنماط الموسمية. وبالنسبة للروهينجا، فإن 
المشكالت المتكررة تتضمن النطاق المحدود لبناء القدرة الذاتية على الصمود، 

مكانية الوصول إلى مالجئ اإلعصار، وسوف تتزايد تلك المشكالت في  واإ
الوقت الراهن.13 

ارتفعت مستويات اإلجرام في المنطقة وهي مرتبطة باقتصادات المستوطنات 
ارتباًطا وثيًقا. وقد كان االتجار في المخدرات، وال سيما الميثامفيتامين أو 
’يابا‘، من ميانمار إلى أسواق المنطقة عبر كوكس بازار مشكلة طويلة 

األجل، وقد ازدادت بشكل كبير في السنوات األخيرة.14 وكان االتجار بالبشر 
أيًضا مصدًرا للدخل في مجتمعات النازحين، بالرغم من أن المستويات قد 

12. التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، 2014
13. في أعقاب إعصار ؟؟ المدمر الذي أدى إلى مقتل ؟؟ شخص في عام 1992، ركزت حكومة بنجالديش جهودها على توسيع 
نطاق توافر أماكن اإليواء من اإلعصار. وكان هناك تحسن من ذلك الحين، ولكن كما رأينا في إعصار مورا، فإن المالجئ المتاحة 

امتألت بسرعة إلى أقصى حد لها.
14. تقرير اللجنة االستشارية في راخين

عدد المراحيض المطلوبة لحالة الطوارئ تقريًبا.

25,000
عدد األطفال الذين وصلوا مؤخًرا ويحتاجون إلى الدعم الستكمال تعليمهم.

100,000

عدد النساء والفتيات الالتي يحتجن إلى اللوازم الصحية النسائية.

68,000
عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى دعم التغذية في حاالت الطوارئ، من بينهم 

150,000 طفل و55,000 امرأة حامل.

300,000
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انخفضت منذ أزمة بحر أندامان في عام 2015، مما أدى إلى تباطؤ تدفق 
المغادرين بالقوارب من كوكس بازار إلى مسار تجارة العبيد. وهناك أدلة تشير 
إلى استمرار اإلتجار في البشر من المستوطنات المؤقتة لالشتغال بالجنس في 
المراكز الحضرية المجاورة.15 وتوجد صالت قوية بين النازحين، بما في ذلك 

لجان التعريف بالهوية في المخيمات ولجان إدارة المجموعات في المستوطنات 
المؤقتة. وتمثل شبكات اإلجرام المحلية الراسخة التي تعمل في مجال اإلتجار 
في البشر والمخدرات تحديات هائلة إلدارة مواقع اإليواء والحفاظ على سالمة 

وكرامة النازحين. 

قد تؤدي الظروف المعيشية السيئة ونقص فرص الحصول على التعليم 
ومستقبل مستدام إلى زيادة خطر االرتداد إلى آليات التكيف السلبية 

أو التطرف. عانى األشخاص الذين فروا من ميانمار من تجارب مؤلمة، 
باإلضافة إلى حرمانهم من الحقوق وتعرضهم للتمييز طوال حياتهم. وبدون 
تلبية االحتياجات األساسية للنازحين، وبدون الكرامة والمشاركة واالستقاللية 

التي تمنحها سبل العيش المستدامة، فمن المرجح أن تتضاعف مخاطر 
تجنيدهم في أنشطة إجرامية أو اتجاههم نحو التطرف.16 وبينما يتم إحالة 

الروهينجا بانتظام إلى خدمات الصحة العامة، حيث يتلقون الدعم من موظفي 
الوكاالت المكلفين بالعمل في المجمعات الصحية، إال أنهم يواجهون عوائق 
مستمرة في سعيهم للحصول على التعليم وفرص كسب العيش. وبالرغم من 
زيادة برامج التعليم غير النظامي لألطفال غير الموثقين في العام الماضي، 

إال أن مواطني ميانمار غير الموثقين/األطفال الالجئين المسجلين غير 
مؤهلين لاللتحاق بالمدارس الحكومية المعتمدة، كما ال يمكنهم االلتحاق 

بامتحان شهادة المدرسة االبتدائية، وال يسمح لهم قانونيًّا بالعمل. 

سوف يضع السكان ضغوًطا هائلة على البيئة، وسيسهمون في إزالة 
الغابات واستنزاف موارد المياه. يوجد بالمنطقة محميات كبيرة للغابات 

حكومية واجتماعية: وتقع المستوطنات الثالث الموجودة سابًقا، وكذلك المخيم 
الجديد المقترح، كلها على أراضي تابعة إلدارة محميات الغابات. وباإلضافة 
إلى ذلك، هناك نظام للحراجة االجتماعية في بنجالديش يمتد إلى مساحات 
من األراضي المحيطة بمناطق المستوطنات. إن التعدي على هذه الموارد 

من خالل إنشاء أماكن اإليواء، وعمليات إزالة الغابات التي تسارعت بسبب 
زيادة عدد السكان الذين يجمعون الوقود الخشبي، أصبحت مصدًرا رئيسيًّا 

للتوتر بين السلطات الحكومية، والمجتمعات المضيفة، والسكان النازحين.17 
ويحتاج الحل إلى معالجة كل من االنخفاض في الطلب وتدعيم مخزون 
الوقود الخشبي. وحتى قبل تدفق النازحين، كان منسوب المياه في أوخيا 

يتراجع بمقدار 5-3 أقدام كل عام. وكانت هناك دائًما مشكالت تتعلق بالمياه 
في تكناف تقترن بضعف المياه الجوفية. وقد كانت المقاطعة مستهدفة منذ 

فترة طويلة بخطط للتنمية الواسعة في البنية التحتية والسياحة، نظًرا لموقعها 
االستراتيجي في المنطقة وتمتعها بساحل طوله 120 كيلومتًرا.

أكثر الفئات ضعًفا
الوافدون الجدد: إن سكان الروهينجا الذين عبروا إلى كوكس بازار منذ 25 
أغسطس/آب يعانون من الضعف الشديد؛ فليست لديهم إمكانية للحصول 
على المأوى، أو المياه وخدمات الصرف الصحي، أو الغذاء، أو الرعاية 

الصحية، أو الخدمات األساسية األخرى في مواقع اإليواء المؤقتة والعشوائية 
التي استقروا فيها. وقد وصل الوافدون الجدد بعدد قليل جًدا من ممتلكاتهم، 

واستخدموا جميع مدخراتهم في التنقل وبناء المأوى، وال يجدون حاليًّا أي 
وسيلة لكسب العيش لذا فهم يعتمدون على المساعدات اإلنسانية في تلبية 

نقاذ أرواحهم. احتياجاتهم واإ

xxx ،15. قطاع السالمة والكرامة واحترام حقوق األفراد
16. تنشط عدة جماعات مقاومة للروهينجا، وبعضها له صالت بالجماعات المتطرفة في الشرق األوسط ومناطق أخرى، بما في ذلك 

بداء التعاطف مع قضية الروهينجا. وبالرغم من أن األمر لم يالحظ حتى اآلن، إال أن مخاطر تلك الصالت  توفير التدريب والموارد واإ
تكمن في إمكانية تطور تكتيكات وأهداف جماعات الروهينجا المقاومة. وقد أشارت مجموعة األزمات الدولية إلى هذا الخطر، كما 

اعتبرت حكومة بنجالديش أنه يمثل مصدًرا للقلق بالنسبة لألمن القومي.
17. منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، منظمة الهجرة الدولية، “تقييم العرض والطلب على الوقود الخشبي في أماكن النزوح 

والمناطق المحيطة بها في كوكس بازار”، تم إجراؤه في مارس/آذار – يونيو/حزيران 2017.

النساء واألسر التي تعيلها النساء: Tتشكل النساء والفتيات غالبية 
األشخاص الذين عبروا الحدود منذ 25 أغسطس/آب )%65(. وقبل تدفق 

الالجئين في أغسطس/آب 2017، كان ُيعتقد أن ما يقدر بـ%19 من األسر 
تعيلها النساء،18، لذا فمن المرجح أن يكون هذا الرقم قد ازداد. وتواجه هذه 

األسر العديد من الشواغل المتعلقة بالحماية، وهم يكافحون من أجل الحصول 
على المساعدات المنقذة لألرواح بسبب القيود األمنية والثقافية. وقبل 25 

أغسطس/آب، كان ُيعتقد أن %9 من النساء حوامل أو مرضعات19. وتشير 
التقديرات إلى أن %15 من النساء الحوامل والمرضعات، البالغ عددهن 

26.000 سيدة، سيتعرضن لمضاعفات تتعلق بالحمل وسوف يحتجن إلى 
الرعاية التوليدية الطارئة. وأبلغت النساء أيًضا عن ارتفاع معدالت العنف 

القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك حوادث االعتداء والعنف الجنسي. 

األطفال: يمثل األطفال أكثر من نصف سكان الروهينجا. وبالنظر إلى 
االفتقار إلى الخدمات األساسية والظروف المعيشية الصعبة، فهم معرضون 
لسوء التغذية، والمشاكل الصحية، والشواغل المتعلقة بالحماية. وقبل حدوث 
األزمة األخيرة، كان األطفال يعولون %5 من األسر20. ووفًقا للتقييم السريع 

متعدد القطاعات، تم اإلبالغ عن وجود أطفال غير مصحوبين وأطفال 
منفصلين عن ذويهم في كافة مواقع اإليواء التي تم تقييمها21.  

األشخاص ذوو اإلعاقة: تسببت األمطار الغزيرة في كوكس بازار في حدوث 
فيضانات شديدة في العديد من المناطق التي تعيش فيها مجتمعات الروهينجا، 

وتحولت الطرق الترابية إلى الطين. إن مواقع اإليواء التي تم إنشاؤها حديثًا 
منذ تدفق الالجئين األخير ال يوجد بها نقاط للوصول. ونتيجة لذلك، يعاني 

األشخاص ذوو اإلعاقات الجسدية للحصول على المساعدات بسبب تحديات 
الوصول ومخاطر السالمة واألمن. كما أن الخدمات والمالجئ ليست مناسبة 

الحتياجاتهم وتضعهم في موضع الخطر. وهناك أيًضا مخاطر مماثلة 
تواجهها األسر المسنة التي تشكل %11 من جميع األسر المعيشية قبل 

أغسطس/آب22. وتفيد التقارير بأن العديد من األشخاص يعانون من صدمة 
شديدة نظًرا لألوضاع التي هربوا منها. 

المجتمع المضيف: نتيجة التدفق األخير لالجئين، ازدادت أعداد الروهينجا 
في كوكس بازار بمقدار ثالثة أضعاف. تعد كوكس بازار منطقة فقيرة للغاية 

حيث يواجه %35-30 من السكان أزمة ناتجة عن انعدام األمن الغذائي 
)المرحلة الثالثة وفًقا للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي(، ويعاني 

%38 من األطفال من نقص الوزن23. وقد أدى التدفق الهائل لالجئين إلى 
إيجاد ضغوط بالغة على السكان المحليين، والبنية التحتية، والخدمات في 

القرى المحيطة بمواقع اإليواء المؤقتة والعشوائية. لذا يجب تلبية االحتياجات 
اإلنسانية الفورية لكل من المجتمعات المضيفة وسكان الروهينجا للتخفيف من 

حدة التوترات المتزايدة بينهما.

استجابة الحكومة 
تماشيًّا مع االستراتيجية الوطنية لحكومة بنجالديش بشأن مواطني ميانمار 
والالجئين غير الموثقين24، أكدت الحكومة على أهمية تقديم المساعدات 

18. آلية رصد االحتياجات والسكان، يوليو/تموز 2017
19. آلية رصد االحتياجات والسكان، يوليو/تموز 2017
20. آلية رصد االحتياجات والسكان، يوليو/تموز 2017

21. اعتباًرا من 16 سبتمبر، حدد الشركاء في المجال اإلنساني ما يقرب من 1.300 من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن 
ذويهم، وهم معرضون بشدة لألخطار ويحتاجون إلى الدعم الفوري إلنقاذ أرواحهم.

22. آلية رصد االحتياجات والسكان، يوليو/تموز 2017
23. تحليل الوضع، يوليو/تموز 2017

24. في سبتمبر/أيلول 2013، وافق مجلس الوزراء على االستراتيجية الوطنية لمواطني والجئي ميانمار غير الموثقين، وتقدم 
هذه الوثيقة تدابير قصيرة وطويلة األجل أخًذا في االعتبار عدد من التطورات المتنامية على الصعيد الوطني والدولي. وهذه هي 

المبادرة الوطنية األولى التي تضع استراتيجية من هذا القبيل للتصدي للتحديات التي يطرحها وجود مواطني ميانمار غير الموثقين في 
بنجالديش. وتتناول االستراتيجية الوطنية لعام 2013 خمسة مجاالت هي: )1( إجراء مسح/إعداد قوائم بأسماء مواطني ميانمار غير 

الموثقين في بنجالديش، )2( تلبية االحتياجات األساسية لألشخاص المدرجين في القوائم، )3( تعزيز إدارة الحدود بين بنجالديش/
ميانمار، )4( الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية لحكومة ميانمار على الصعيدين الثنائي ومتعدد األطراف، )5( التنسيق على المستوى 

نشاء فرق عمل على المستوى الوطني )برئاسة وزارة الخارجية/وزير الخارجية(، ومستوى المقاطعات )برئاسة نائب المفوض(،  الوطني، واإ
ومستوى اليوبازيال )برئاسة ضباط اليوبازيال في نيرباهي(. وقد وافق مجلس الوزراء على االستراتيجية في 9 سبتمبر/أيلول 2013. 

وتقوم فرقة العمل الوطنية برئاسة وزارة الخارجية بمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية، وذلك بمشاركة 22 وزارة وهيئة.
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القسم األول: نظرة عامة على األزمة

األساسية. وقد أثارت الحكومة استجابة واسعة النطاق لمختلف الوزارات 
والهيئات، وفي 14 سبتمبر/أيلول، قامت بتخصيص 2000 فدان من أراضي 

الغابات إلقامة مخيم جديد غرب كوتوبالونج. وتقوم وزارة إدارة الكوارث 
واإلغاثة بتنسيق إنشاء المخيم الجديد. كما تخطط الحكومة لنقل الالجئين من 

المستوطنات األخرى في كوكس بازار وباندربان إلى الموقع الجديد.

وقد وضعت سلطة المقاطعة آلية لتلقي التبرعات النقدية الخاصة 
وتخصيصها، وبذلت جهوًدا للحد من تدفق التبرعات الخاصة التي تسببت 

في االزدحام وظهور المخاطر على طول طريق كوتوبالونج. ويواصل 
المجمع الصحي بالمقاطعة تقديم الدعم األساسي لألشخاص الذين يحتاجون 

إلى رعاية طبية عاجلة، ويتلقى اإلحاالت من المرافق الصحية اإلنسانية 
األولية، كما يقوم بتوسيع حمالت التطعيم لتشمل الوافدين الجدد، ويقوم 

مكتب الجراحين المدنيين بإقامة غرفة تحكم في المنطقة. وقامت إدارة هندسة 
الصحة العامة بتوزيع مصادر لتوفير المياه في المستوطنات العشوائية. وقد 
كانت المجتمعات المحلية في مقدمة المستجيبين حيث قدموا األغذية والمواد 

األساسية للوافدين الجدد.

وشرعت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لحكومة بنجالديش في القيام بالتسجيل 
البيومتري لالجئي الروهينجا بدعم من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 

الالجئين.

وقد قامت الوكاالت اإلنسانية باستكمال جهود الحكومة ودعمها من خالل 
إطالق استجابة فورية، ولكن سرعان ما فاق حجم وديناميكية تدفق الالجئين 

قدرات المجتمع اإلنساني على أرض الواقع؛ فجميع القطاعات تتجه اآلن 
لتوسيع نطاق عملها، وتفعيل خطوط اإلمدادات، وحشد الموارد، بما في ذلك 
دارة المعلومات. وتسعى القطاعات أيًضا إلى تقديم  التنسيق بين القطاعات واإ

الدعم للشركاء الدوليين والوطنيين من أجل زيادة قدرات االستجابة، حيث 
إنه من المتوقع استمرار أعداد الالجئين في االزدياد، بالنظر إلى شدة وحجم 
الوضع المتكشف في والية راخين، وسرعة تدفق الالجئين التي شوهدت حتى 

اآلن في كوكس بازار.

وتقوم فرقة العمل الوطنية التي يرأسها وزير الخارجية بمتابعة تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية بمشاركة 22 وزارة وهيئة، وهي ال تزال قائمة لإلشراف 
على االستجابة لتدفق الالجئين. وعلى مستوى المقاطعات، تقوم فرقة العمل 

المحلية بقيادة نائب المفوض بمتابعة وتنسيق تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
على أرض الواقع. وقد تم نشر الجيش في كوكس بازار. ويضم أعضاء فرقة 

العمل وزارات مثل وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة إدارة الكوارث واإلغاثة، 
ووزارة شؤون أراضي هضبة شيتاجونج، ووزارة االتصاالت، والهيئات 

دارة  األخرى مثل مكتب المنظمات غير الحكومية، ومكتب اإلحصاء، واإ
دارة الحكومة المحلية، باإلضافة إلى وكاالت األمن  العالقات االقتصادية، واإ

واالستخبارات.

وفي حين لم تقدم حكومة بنجالديش طلًبا رسميًّا للحصول على المساعدة 
الدولية، إال أنها قبلت المساعدات الثنائية من الدول األعضاء.

رصد التدفق اليومي لالجئين: يسجل الحركة اليومية لألشخاص بين مختلف المستوطنات )مخيمات  	•
الالجئين، والمستوطنات المؤقتة، ومواقع اإليواء العشوائية(.

رصد االحتياجات الشهرية والسكان: تقييم متعدد القطاعات يوثق األرقام اإلجمالية للسكان، وتتبع   •
التحركات، والتصنيف الديموغرافي، واحتياجات القطاعات وثغراتها.

تقرير نصف شهري لرصد األسواق: يسجل تكلفة المواد الغذائية وغير الغذائية الرئيسية في ستة مراكز   •
تسوق. يقوم قطاع األمن الغذائي حاليًّا بالتنسيق مع القطاعات األخرى إلدراج المواد غير الغذائية 

األخرى في الرصد المنتظم لألسواق. وسوف يتم إجراء تقييم للسوق في أكتوبر/تشرين األول 2017.

تقييمات ميدانية مخصصة لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.  •

الصحة: يخطط شركاء القطاع إلجراء تقييمات حول   •
صحة األطفال والكوليرا.

التعليم: من المخطط إجراء تقييم متعمق لالحتياجات   •
حالما يستقر تدفق الالجئين.

األمن الغذائي: من المخطط إجراء تقييم ربع سنوي   •
منتظم لألمن الغذائي، وسبل العيش، ومناحي الضعف 

في األشهر المقبلة.

المخطط إجراؤهاالجارية

التقييمات
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القسم األول: االستجابة استراتيجية

هذه هي النسخة المنقحة لخطة االستجابة األولية التي صدرت في 7 سبتمبر/أيلول 2017. وتغطي الخطة األشهر الستة منذ سبتمبر/أيلول 2017 حتى فبراير/شباط 
2018. وتركز على تلبية االحتياجات المنقذة لألرواح لجميع الجئي الروهينجا في كوكس بازار، وكذلك المجتمعات المستضيفة لهم، مع مراعاة العدالة وحساسية 

النزاعات.

استراتيجية
االستجابة

تقديم المساعدات األساسية المنقذة لألرواح 
في المستوطنات والمخيمات والمجتمعات 

المضيفة.

دارة المستوطنات  تحسين ظروف المعيشة واإ
القائمة والجديدة، بما في ذلك البنية التحتية 

وتخطيط المواقع.

الحفاظ على حماية وكرامة وأمن الجئي 
الروهينجا.

األهداف االستراتيجية

اللوجستيات

التنسيق

التواصل مع المجتمعات

قطاعات متعددة

التغذية

التعليم

الحماية

الصحة

إدارة مواقع اإليواء

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

األمن الغذائي

90,331,640 المأوى

77,541,618

73,591,732

56,468,196

26,322,699

30,687,331

48,337,575

11,089,833

7,550,045

4,221,225

4,180,281

3,750,000

إجمالي المتطلبات: 434,072,175 دوالر أمريكي

األشخاص المستهدفون بحسب القطاعمتطلبات التمويل بحسب القطاع )بالدوالر اآلمريكي(

قطاعات متعددة

حمایة األطفال

مواجهة العنف القائم
على النوع االجتماعي

التعلیم

التغذیة

الحمایة

التواصل مع المجتمعات

المأوى

األمن الغذائي

المیاه والصرف الصحي
والنظافة الصحیة

إدارة مواقع اإلیواء

1,167,000الصحة

1,167,000

1,167,000

974,000

942,000

715,000

597,000

470,000

370,000

190,000

185,000

33,000

الآلشخاص المستهدفون: 1,200,000
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سوف يسعى الشركاء إلى تلبية احتياجات جميع الجئي الروهينجا بشكل شامل 
ومنصف، بما يكفل تغطية احتياجات الوافدين الجدد والسكان الموجودين. وستقدم 

االستجابة على أساس الضعف، وليس المكانة االجتماعية، وذلك ضماًنا لتلبية جميع 
االحتياجات وتجنب نشوء نزاع بين الجماعات. ويجب اإلبقاء على البرامج التي كانت 

قائمة قبل تدفق الالجئين، وتوسيع نطاقها أو تعديلها حسبما تقتضي القطاعات للتعامل 
مع الحالة الراهنة.

وستركز المرحلة األولى من المساعدات المنقذة لألرواح على تغطية جميع المحتاجين، 
بغض النظر عن مكان تواجدهم. وستتألف المرحلة األولى من المساعدات اإلنسانية 

المنقذة لألرواح، بما في ذلك المياه النظيفة، والمراحيض المؤقتة، ومأوى الطوارئ الذي 
يتألف من الخيزران واألغطية البالستيكية والدعم الفني؛ والبسكويت المدعم بالعناصر 

الغذائية، وتوزيع حصص األرز، والرعاية الصحية األولية المتنقلة، ووضع نظام لإلنذار 
المبكر والمراقبة. وسيتم إنشاء مراكز للمعلومات لضمان إمكانية فحص األشخاص بشكل 

حالتهم إلى الخدمات المتاحة.  فعال واإ

وستعين القطاعات وكاالت تتولى مسؤولية إيصال المساعدات في مواقع اإليواء المكتظة 
بالسكان، وستكون لديها قدرات متنقلة لضمان تغطية األشخاص في المناطق األكثر 

تشتًتا واألشخاص الذين ما زالوا متنقلين. وسيتم إنشاء مراكز للعمل اإلنساني في مواقع 
اإليواء األوسع نطاًقا، وتوفير أماكن لإلقامة والعمل لفرق إدارة المواقع والشركاء اإلنسانيين 

العاملين في مواقع اإليواء. وسيتطلب أكبر موقع لإليواء في أوخيا وجود مراكز لإلدارة 
والتنظيم لتنسيق االستجابة من مدخلّي كوتوبالونج وبالوخالي، مع احتمال إيجاد مدخل 

على الطرف الخلفي للموقع في المستقبل القريب. 

وسيتم إنشاء بنية تحتية لوجستية كافية، بما في ذلك التخزين المشترك في المواقع 
االستراتيجية. يقوم قطاع اللوجستيات ببناء مركز لوجستي في مدرسة أوخيا، حيث 

ستتوافر هناك 14 وحدة تخزين متنقلة بسعة 4.500 متر مكعب. ونظًرا ألن التخزين 
محدود جًدا في كوكس بازار، فإن شيتاجونج )ودكا بدرجة أقل( ستظل مراكز لوجستية 

أساسية في بنجالديش حيث إن لديها ميناء ومطار دولي، وتبعد 175كم عن أوخيا ويبلغ 
وقت العبور حوالي 8 ساعات.

وبالتنسيق مع الحكومة، ستعطى األولوية للبنية التحتية )الطرق، وبناء الحواجز 
دارة مواقع اإليواء في األماكن المناسبة، مما سيمكن  وتصطيب المنحدرات، والصرف( واإ
القيام بكافة الخدمات األخرى. وسيسعى الشركاء في المجال اإلنساني إلى ضمان وضع 
تخطيط مناسب لمواقع اإليواء وتشييد البنية التحتية لدعم معيشة السكان في مواقع آمنة 

وصحية وكريمة ذات حجم يمكن التحكم فيه ويتوافر بها ما يكفي من مياه الشرب. وسيتم 
تعيين وكاالت إدارة مواقع اإليواء وتخصيصها للتجمعات والمواقع -حسب الحجم- 

لضمان الرصد والتنسيق الكافيين على مستوى موقع اإليواء. ويجب نشر مواقع اإليواء 
والحفاظ عليها بقدر اإلمكان بالحجم الذي يمكن التحكم فيه وذلك للحد من خطر تفشي 
األوبئة واندالع األزمات. وستقوم فرق إدارة مواقع اإليواء المنتشرة في كل موقع بتنسيق 

الخدمات وضمان اإلدارة العادلة والمشاركة المجتمعية المتسقة. وسيتم إشراك المجتمعات 
عادة التوطين.  المحلية والتشاور معها بشكل مناسب بشأن عمليات تخطيط مواقع اإليواء واإ

سوف يتم توسيع نطاق الدعم ليشمل الروهينجا المقيمين في المجتمعات المضيفة، 
وتلك المجتمعات نفسها التي تعاني من اإلجهاد الناجم عن وصول الالجئين الجدد، 
وسيقدم إليهم الدعم المباشر كما سيجري تعزيز قدرات الخدمات العامة التي ستكون 
متاحة للجميع. وسيتم تصميم نظام لتقديم الخدمات يضمن إيالء الدعم الكافي للسكان 

المعرضين للخطر -بغض النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية. وسيتم بحث إمكانية 
إنشاء لجان مشتركة مؤلفة من الروهينجا والمجتمعات المضيفة عند الضرورة لضمان 

التواصل بين المجتمعات المحلية، والمشاركة في صنع القرار، ال سيما فيما يتعلق 
بالخدمات وقضايا البيئة واألسواق. وسيوفر الشركاء مدخالت صغيرة للمشروعات 

لدعم هذه اللجان الستهداف احتياجات محددة والحصول على الدعم في تنفيذ القرارات 
المشتركة. وسيتولى قطاع الصحة على وجه الخصوص تقديم الدعم إلى المجمع الصحي 

بالمقاطعة وحمالت التطعيم ضد األمراض.

سيتم توسيع نطاق بناء القدرات ليشمل الشركاء الوطنيين الحاليين والجدد من أجل 
زيادة القدرة على االستجابة وتحقيق استدامتها. وسيواصل الشركاء في المجال اإلنساني 

تعزيز الجهود الرامية إلى تقييم قدرة الشركاء المنفذين وتتبع البرامج من خالل االعتماد 
على آليات تحقق قدر أكبر من اإلبالغ والتدقيق، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعال 

للبرامج الحاسمة المنقذة لألرواح. وسيكون من الضروري تقديم الدعم لعقد دورات تدريبية 

السكان المتضررون

1,200,000
يخطط الشركاء اإلنسانيون لتلبية االحتياجات العاجلة المنقذة لألرواح لعدد 1.200.000 شخص.

300,000509,00091,000300,000
عدد أفراد المجتمعات المضيفة في 

بنجالديش
العدد المقدر لسكان الروهينجا في كوكس 
بازار قبل تدفق الالجئين في أغسطس/آب 

)حكومة بنجالديش(

عدد الوافدين الجدد اعتباًرا من 3 
أكتوبر/تشرين األول 2017 )آلية رصد 

االحتياجات والسكان(

احتياطي الطوارئ لتدفق المزيد من 
الالجئين
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القسم األول: االستجابة استراتيجية

رشادات أثناء العمل للوكاالت التي تتولى مسئولية إدارة مواقع اإليواء  “طارئة” وسريعة، واإ
على وجه الخصوص -المحلية منها والدولية على حد السواء- حيث ال يحظى العديد 

منها سوى بخبرة محدودة في إدارة المخيمات.

وستخطط القطاعات للمرحلة األولى من االستجابة العاجلة لحاالت الطوارئ مع تدفق 
المزيد من الالجئين. واستناًدا إلى نطاق وشدة الوضع في ميانمار ودينامية التحركات 

حتى الوقت الراهن، سوف يخطط الشركاء في المجال اإلنساني لحالة الطوارئ المتوقعة 
لـ189.000 شخص إضافيين. وسيستدعي تدفق المزيد من الالجئين تخصيص المزيد من 

األراضي إلنشاء مواقع أخرى لإليواء.

سيتبع ذلك المرحلة الثانية للتدخالت األكثر قوة واستدامة بعدما يتم تقديم المساعدات 
األساسية المنقذة لألرواح، ويصبح الناس أكثر استقراًرا في مواقع مناسبة لإليواء. 
وستشمل تلك المرحلة توفير مواد أكثر صالبة للمأوى، وأرضيات مرتفعة، ومراحيض 

شبه دائمة، باإلضافة إلى توسيع نطاق توفير التعليم غير النظامي لجميع األطفال، وبناء 
مراكز صحية متنقلة ومتعددة التخصصات، وتوسيع نطاق التثقيف والتوعية الصحية في 

المجتمع، وتعزيز قدرة النظام الصحي القائم.

التنسيق 

تستضيف المنظمة الدولية للهجرة هيكاًل تنسيقيًّا مشترًكا بين القطاعات بقيادة المنسق 
المقيم، يجمع حاليًّا تسعة قطاعات نشطة )الصحة، المنظمة الدولية للهجرة )منظمة 
الصحة العالمية منذ نهاية سبتمبر/أيلول(؛ والمأوى/المواد غير الغذائية/إدارة مواقع 

اإليواء، المنظمة الدولية للهجرة؛ المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، منظمة العمل 
ضد الجوع؛ التعليم، اليونيسيف/هيئة إنقاذ الطفولة الدولية؛ التغذية، اليونيسيف؛ األمن 

الغذائي، برنامج األغذية العالمي؛ القطاعات المتعددة )الالجئين(، مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين؛ الحماية، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

)القطاع الفرعي المعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي(، صندوق األمم المتحدة 
للسكان، القطاع الفرعي المعني بحماية األطفال، اليونيسيف(، ومجموعتّي عمل )التواصل 

مع المجتمعات، المنظمة الدولية للهجرة؛ إدارة المعلومات، المنظمة الدولية للهجرة(؛ 
اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ )برنامج األغذية العالمي(.

يقدم التوجيه االستراتيجي فريق يضم األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومجموعة 
سياسات الجهات المانحة، برئاسة المنسق المقيم. ويتألف فريق التنسيق المشترك بين 
القطاعات من منسقي القطاعات في كوكس بازار، كما يعقد مندوبو الوكاالت القائدة 

للقطاعات االجتماعات في دكا، من أجل دعم التحليل المشترك لالحتياجات وتخطيط 
دارة  االستجابة والرصد. وسيقوم فريق التنسيق بين القطاعات بمهام التنسيق الميداني، واإ
عداد التقارير/إجراء االتصاالت، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية. المعلومات، واإ

ويجري حاليًّا استعراض هيكل التنسيق للتأكد من مالئمته للغرض واتساع نطاق هذه 
األزمة. ونظًرا لحجم ونطاق االستجابة التي تستهدف 1.2 مليون شخص، سيتعين على 
فريق التنسيق المشترك بين القطاعات توسيع نطاق عملهم وتحوله إلى الالمركزية وذلك 

لتقسيم االستجابة إلى قطع منفصلة يسهل إدارتها. وسيتضمن ذلك التنسيق الميداني 
على مستوى اليوبازيال، مع توفير مساحة لالجتماعات ومرافق إلدارة ودعم التنسيق على 
مستوى القطاعات وفيما بينها. وستستدعي الالمركزية كذلك إيجاد مراكز للعمل اإلنساني 

تدعم السكن وأماكن عقد االجتماعات )استناًدا للبنية التحتية القائمة إن أمكن(.

وسيجري بدء الحوار والتفاعل مع إدارة القوات المسلحة والحفاظ عليه من خالل استراتيجية 
مخصصة للتنسيق المدني-العسكري. وستحدد الوثيقة نطاق ومبادئ إشراك الجهات 

المعنية المختلفة، فضاًل عن اإلرشادات التشغيلية لتسهيل تبادل المعلومات، وتقسيم المهام 
وتنسيق التخطيط التشغيلي بين الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية.

المصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/ هيلين مولد
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اردسم األلل: اريغشت اربناقلا اردالاو لاردقلا

الجانب التشغيلي

اردالاو لاردقلا

لهشغك حغرًقغ 45 مشظمة من ارمشظمغو غقل ارحكلمقة ارالرقة )INGO( لارلكغالو 
اربغبعة رألمم ارمبحاة مبلاياة فا مشطدة كلكس بغزال لبعمل بشنغط فا مخبلف 

 .)MSF( اردطغعغو، بمغ فا ذرك حلكة ارصلقت األحمل لمشظمة أطبغء بال حالا

لفا حقن أن ارلكغالو قا باأو فا بلسقع شطغقهغ، فإن االسبيغبة ال بزال بعقاة كل اربعا 
عن أن بكلن كغفقة. فدا بيغلز بافق اراليئقن اردالاو ارمبغحة بسلعة كبقلة رلاغقة. فدبل 

حالث اربافق، رم قكن هشغك سلى عاا قلقل من ارنلكغء من ارمشظمغو غقل ارحكلمقة 
اردلمقة اربا بعمل فا كلكس بغزال، لقا بيغلزو بلك ارمشظمغو ارحا األقصى رطغقبهغ 
حقث إن ارلكغالو ارالرقة بليأ إرى شفس بلك ارمشظمغو من أيل اربشفقذ. لهشغك ضلللة 

ربحاقا نلكغء ياا من أيل سا ارثالاو، سلاء من خالل بلسقع شطغق اردالاو اربناقلقة 
أل من خالل إضغفة ارمزقا من ارخبلاو ارمطللبة، كمغ أن هشغك ضلللة ربحسقن اربشسقق 

فقمغ قبعلق بمنغلكة ارمشظمغو غقل ارحكلمقة ارلطشقة لبطلقل قالابهغ على صعقا 
ارميغالو ارفشقة لارلظغئف اإلاالقة على حا سلاء )من شغحقة ارملالا اربنلقة لارنؤلن 

ارمغرقة لاإلاالة(.

لقعمل االبحغا ارالرا رلصلقت األحمل ليمعقة ارهالل األحمل اربشاالاقنا مع ارنلكغء 
من حلكة ارصلقت األحمل لارهالل األحمل )RCRC( مع إنلاك كل اردطغعغو كمغ هل 
محاا فا خطة االسبيغبة. لهم يزء من يمقع اردطغعغو على ارمسبلى ارمقااشا رضمغن 

اربشسقق لاربشفقذ ارفعغل.

لقحبغج ارنلكغء ارالرقلن ارياا إرى ارحصلل على ملافدة من مكبت نؤلن ارمشظمغو 
غقل ارحكلمقة، لقبعقن إبالغ ارلزالاو ارمعشقة لهقئة ارمدغطعغو بليلاهمغ. لقاعم 
ملقف ارحكلمة ارمشظمغو غقل ارحكلمقة ارمسيلة بغرفعل فا بشاالاقش. لقا لايهو 
ارمشظمغو غقل ارحكلمقة بصفة اائمة صعلبغو فا ارحصلل على هذه ارملافدغو فا 
ارلقو ارمشغست، حبى قبل حالث بافق اراليئقن. لهشغك ضلللة ربلفقل اراعم بنأن 

األملل ارملببطة بغرملافدغو لاربأنقلاو راعم اربلسع لاالبسغق فا ارعملقغو. 

لحبى قبل بافق اراليئقن، بلكزو االسبيغبة فا ارمدغم األلل على ارمسبلطشغو ارمؤقبة، 
لاربا بخضع ها األخلى رسقطلة اردقلا ارمفللضة ارسغئاة لاردقلا ارسقغسقة، لركن 

قليع ذرك أقًضغ إرى سهلرة اربسلقم لبحاقا ارمسبفقاقن. لمن ارصعت على اريهغو ارعغملة 
فا ارميغل اإلشسغشا اربعلف على ارللهقشيغ ارذقن بفلقلا فا ارميبمعغو ارمضقفة لفا 

اراغبغو لاردلى لارلصلل إرقهم. 

فهشغك ققلا صغلمة مفللضة على ارلصلل ارمغاي، مع محالاقة ارطلق ارملّصلة 
إرى أغلت ملاقع اإلقلاء، لاربا أصبحو اآلن ناقاة االزاحغم بسبت حلكة ارمللل 

لاألنخغص، ممغ قؤاي إرى إبطغء إمكغشقة لصلل ارعغملقن فا ميغل ارعمل اإلشسغشا 
إرى بلك ارملاقع. لقا بضللو ارطلق اربلابقة بسلعة كبقلة بفعل األمطغل ارازقلة 

لارملكبغو ارثدقلة، ممغ قفلض ضلللة إصالح ارطلق من أيل بسهقل بلفقل ارمعلشغو. 
فغرصلاعغو لاألمن فا ارمسبلطشغو ارمؤقبة قمثالن مصاًلا رلدلق رلعغملقن فا ميغل 
ارعمل اإلشسغشا لارمسبفقاقن على حا سلاء فقمغ قبعلق ببداقم ارخامغو لارلصلل إرقهغ.

األمن الغذائيالتعليم حماية األطفالاالتحاداإلقليم

العنف 
القائم على 

النوع 
االجتماعي

الصحة
المواد غير 

الغذائية/
المأوى

التغذية 

المياه 
والصرف 
الصحي 

والنظافة 
الصحية

اإلجمالي 
الكلي

11غغشالشغنايخونجاتشاري

221352510بغهغلنغلاتكناف

5335723715شهقالتكناف

245سغبلاشغتكناف

133بكشغفتكناف

1135بكشغف بغللانغفغتكناف

2242913513لاقكلشغتكناف

123هغراقغ بغرلشغأوخيا

235يغرقغ بغرلشغأوخيا

428710531323بغرلشغ خغراأوخيا

535611541120لايغ بغرلشغأوخيا

123لابشغ بغرلشغأوخيا

53128121041729اإلجمالي

عاا نلكغء ارعمل اإلشسغشا حست االبحغا حست اردطغع*

*بنقل اإليمغرقغو إرى عاا ارلكغالو ارفلاقة اربا بعمل فا هذا اردطغع أل االبحغا.  ال بنبمل األلقغم على نلكغء اربشفقذ. اربقغشغو لفًدغ رأللضغع فا 28 سببمبل/أقللل.

عدد الشركاء المشاركين في الخطة25
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اردسم األلل: ملخص االحبقغيغو لاألهااف لارمبطلبغو 

القسم الثاني: خطط االستجابة
التشغيلية 

ملخص

االحبقغيغو لاألهااف لارمبطلبغو

اربملقل ارمطللت )بغرالالل األملقكا(

434 ملقلن
إيمغرا عاا اراليئقن

809,000
األنخغص ارمسبهافلن*

1.2 ملقلن
* ارعاا قنمل ارطلالئ فقمغ قبعلق ببافق إضغفا مدااله 

91،000 نخص 

** العدد اإلجمالي ال یمثل إجمالي العمود، ویمثل الحساب المزدوج * العدد اإلجمالي لكل قطاع یمثل الحساب المزدوج داخل القطاع 

 453,000 

 1,167,000 

 1,167,000 

 672,000 

 1,167,000 

 363,000 

 448,000 

 942,000 

 1,167,000 

 1,167,000 

 828,000 

33,000 

 1,200,000

 166,500 

 438,300 

 548,490 

 122,278 

 280,590 

 86,950 

 15,240 

 442,740 

 548,490 

 352,500

 336,050 

 15,765 

 548,490 

45%

45%

47%

26%

47%

47%

8%

47%

47%

47%

47%

47%

47%

55%

55%

53%

74%

53%

53%

92%

53%

53%

53%

53%

53%

53%

 203,500 

 535,700 

 618,510 

 348,022 

 316,410 

 98,050 

 175,260 

 499,260 

 618,510 

 397,500 

 378,950 

 17,777 

 618,510 

 166,450 

 255,236 

 317,906 

 99,848 

 162,858 

 85,589 

 379 

 256,771 

 317,906 

 204,953 

 135,810 

8,220 

  318,911

45%

26%

27%

21%

27%

46%

0%

27%

27%

27%

19%

25%

27%

55%

32%

31%

61%

31%

52%

2%

31%

31%

30%

21%

28%

30%

 203,550 

 309,764 

 359,094 

285,770 

 183,142 

 96,411 

 4,426 

 289,229 

 359,094 

 228,047 

 153,190 

 9,235 

 354,089 

   - 

 184,764 

 230,094 

21,927 

 118,142 

   - 

 14,653 

 186,229 

 230,094 

 150,047 

 200,190 

 7,575 

 234,089 

-

19%

20%

5%

20%

-

8%

20%

20%

20%

28%

23%

20%

-

23%

22%

13%

22%

-

90%

22%

22%

22%

32%

25%

22%

   - 

 224,236 

 259,906 

62,755 

 132,858 

   - 

 171,242 

 209,771 

 259,906 

 166,953 

 225,810 

 8,512 

 259,911 

 370,000 

 974,000 

 1,167,000 

 470,300 

 597,000 

 185,000 

 190,500 

 942,000 

 1,167,000 

750,000 

 715,000 

33,000 

 1,200,000

82%

83%

100%

70%

51%

51%

43%

100%

100%

64%

86%

100%

100%

التعلیم

األمن الغذائي

الصحة

التغذیة

الحمایة

حمایة األطفال

العنف القائم على النوع 
االجتماعي

المأوى

إدارة مواقع اإلیواء

المیاه والصرف الصحي والنظافة

التواصل مع المجتمعات

القطاعات المتعددة

اإلجمالي**

حسب الجنس والعمراإلجمالي القطاع

األشخاص 
المستھدفون*

المحتاجون
(PIN)

النسبة المئویة 
لألشخاص 
المحتاجین 
المستھدفین

ذكر
 %

أنثى
 %

ذكر
 %

أنثى
 %

أكبر من 18 عاًماأقل من 18 عاًما

ذكر
 %

أنثى
 %
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اردسم األلل: ملخص االحبقغيغو لاألهااف لارمبطلبغو 

القسم الثاني: خطط االستجابة
التشغيلية 

التعليم

األمن الغذائي

الصحة

اللوجستيات

التغذية

الحماية

المأوى

إدارة مواقع اإليواء

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

التواصل مع المجتمعات

القطاعات المتعددة
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اردسم ارثغشا: اربعلقم

18

نظرة عامة على االحتياجات
من بقن ارعاا ارمدال رألنخغص ارذقن عبللا ارحالا إرى كلكس بغزال 
اربغرغ أكثل من 501,000 نخص، قنكل األطفغل شحل %60 من هذا 
ارعاا. لمن ارضلللي إشنغء خامغو اربعلقم األسغسا فا أقلت لقو 

ممكن شظًلا ربأثل عاا كبقل من األطفغل. 

لقا بم اسبخاام مغ ميملعه 27 مالسة لملكًزا بعلقمًقغ، حبى لقو 
قلقت، كماليئ مؤقبة ألكثل من 7000 نخص من ارلافاقن ارياا، 

ممغ حغل الن اربحغق األطفغل بغرماالس. لبحاا بدغلقل اربدققم ارسلقع 
مبعاا اردطغعغو اربعلقم على أشه ضلللة رهغ ألرلقة رألطفغل ارلافاقن 

ارياا. لعلى ليه اربحاقا، بنمل االحبقغيغو ذاو األلرلقة بلفقل 
اربعلقم ألطفغل ارللهقشيغ فا بقئة بلفل رهم ارحمغقة، لبلزقع اإلمااااو 

اربعلقمقة، لضمغن لصلل األطفغل ذلي االحبقغيغو ارخغصة. لقا 
كنفو ارمشغقنغو مع نلكغء اردطغع لاردطغع ارفلعا رلعغقة األطفغل 
عن حغية ملحة رباء اراعم ارشفسا االيبمغعا األسغسا رألطفغل مع 

اربلكقز بنكل خغص على ارلافاقن ارياا. 

لال بسبطقع ملاكز اربعلم اردغئمة فا ارمسبلطشغو ارمؤقبة أن ببعغمل 
مع ارعاا ارمبزاقا من األطفغل، كمغ ال بلفل كل ارمسبلطشغو ارفللقة 
اربعلقم أل ارمشنآو اربا بالئم األطفغل. لقا بم بعلقق اإلشنغء ارمسبمل 
رملاكز اربعلقم فا ارعاقا من ارمشغطق اربا احبل فقهغ ارلافالن ارياا 

ملاقع اإلشنغءاو.  

لفا ارلقو ارحغضل، فإن عام ليلا لثقدة هلقة لطشقة أل االفبدغل 
إرى ارلضع اردغشلشا قمشع أطفغل ارللهقشيغ من االربحغق بغرماالس 
ارحكلمقة فا بشاالاقش. لرم ُقسمح مشذ سشلاو عاقاة ببلفقل اربعلقم 
ألطفغل ارللهقشيغ فا ارمسبلطشغو ارمؤقبة. لمع ذرك، لفا مغلس/

آذال 2015، لافدو هقئة ارعمل ارلطشا ارمعشقة ببشفقذ االسبلابقيقة 
اردلمقة رملاطشا مقغشمغل ارذقن ال قحمللن لثغئق هلقة على بلفقل 

اربعلقم غقل ارلسما ألطفغل ارللهقشيغ فا ارمسبلطشغو ارمؤقبة، ممغ 
سمح كذرك بإشنغء ملاكز اربعلم. 

لفا حقن أن ارحغرة اربعلقمقة رللافاقن ارياا بحبغج إرى بدققم مبعمق، 
بنقل ارمعللمغو األلرقة إرى أن أطفغل ارللهقشيغ فا مقغشمغل رم 

قبمكشلا من ارحصلل على بعلقم يقا. لقا أنغل بدققم منبلك رلبعلقم 
فا لالقة نمغل لاخقن )2015( إرى أن مغ قدال بـ 60،000 

طفل ممن ببلالح أعمغلهم بقن 3 أعلام ل17 عغًمغ فا معسكلاو 
ارشزلح ارااخلا رم قبمكشلا من ارلصلل إرى اربعلقم ارلسما، فا حقن 

أن ارمشنآو اربعلقمقة اردغئمة فا ارميبمعغو اربا بسبضقف فئغو 
ارشغزحقن بعلضو رضالط هغئلة. 

نوع الجنس والعمر واإلعاقة
سقبم بذل اريهلا من أيل بخطقط لبشفقذ كل شنغط من األشنطة 
ارمدبلحة رلبأكا من بلافل مشهيقة بلاعا ارفلالق بقن اريشسقن 

لربلفقل إمكغشقة ارلصلل إرى يمقع األطفغل، بمغ فا ذرك األطفغل 
ارمعغققن. لسقبم لضع حزمة بليقهقة مشفصلة رلمعلمقن عن كقفقة 
اربعغمل مع األطفغل ذلي االحبقغيغو ارخغصة. لسبدلم ارلكغالو 

بيمع بقغشغو مصشفة فضالً عن االعبشغء بغألطفغل ارمعغققن.

استراتيجية االستجابة
ارملحلة األلرى: ببمثل األلرلقة ارلئقسقة فا قطغع اربعلقم فا إشنغء 
مسغحغو بعلقم مؤقبة على ليه ارسلعة، لنلاء لبلزقع اإلمااااو 

األسغسقة، لبعققن ارمعلمقن لبالقبهم مع اربلكقز على بلفقل 
ارمعللمغو ارمشدذة رألللاح، لاراعم ارشفسا االيبمغعا األسغسا. 

لقبعقن اسبكمغل ذرك بمبغالاو من يغشت ارطلت رزقغاة لعا اراليئقن 
ارلافاقن حاقًثغ بأهمقة إلسغل األطفغل إرى ارماالس، إرى يغشت بذل 

اريهلا ارلامقة إرى بعزقز اربشسقق اردطغعا، لإاالة ارمعللمغو، 
لإيلاء بدققمغو إضغفقة مبعمدة رالحبقغيغو. 

لقالك قطغع اربعلقم األثل ارذي قمكن أن بحاثه حلكة اراليئقن على 
ارميبمعغو ارمحلقة ارمضقفة، حقث قمكن أن قؤاي االلبفغع فا عاا 
ارسكغن إرى لضع أعبغء إضغفقة ُبثدل ارملالا ارمحالاة أصالً. لرهذا 
ارسبت، سقبم اسبهااف ارميبمع ارمضقف أقًضغ رلحا من اربأثقل على 

اريمقع. 

ارملحلة ارثغشقة: سقبم شدل ملاكز اربعلم ارمؤقبة بالقيًقغ إرى ملاكز 
اربعلقم اربا بحبلي على ملافق رلمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة 

ارصحقة ارمحسشة. لسقيلي ذرك على أسغس مشهيقة ملحلقة، اعبمغًاا 
على األملال ارممشلحة لارمسغحة ارمخصصة رإلشنغءاو. لسبكلن 

ارملحلة ارثغشقة من اربشفقذ أكثل بلكقًزا على بلحقا حزم ارباخل 
عبل ارمشظمغو ارنلقكة رضمغن يلاة بداقم ارخامغو بمغ قبمغنى 

مع ارمعغققل اراشقغ رلنبكة ارمنبلكة بقن ارلكغالو رلبعلقم فا حغالو 
ارطلالئ.  

أوجه الترابط
سقبم اسبكمغل ارباخالو اربعلقمقة من خالل حمغقة ارطفل، لارمقغه 

لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة، لارباذقة ارمالسقة، فضالً عن 
ارباخالو ارمبعلدة بغراعم ارميبمعا. لسقكفل فلقق اربشسقق فا قطغع 

اربعلقم اربعغلن بقن اردطغعغو. 

لسبكلن لزالة اربعلقم االبباائا لارنغمل ها اريهة ارحكلمقة 
ارلئقسقة ارمشغظلة ارمسؤلرة عن قطغع اربعلقم ارمبكل لاربعلقم 

االبباائا، بقشمغ سببلرى لزالة اربعلقم ارعغرا لارثغشلي مسؤلرقة بعلقم 
ارنبغت فا ملحلة ارملاهدة. لسقيلي اربشسقق ارقلما مع مكغبت 

اربعلقم ذاو ارصلة فا ارمدغطعغو لاألقغرقم.     

لسقلفل قطغع اربعلقم اربليقه االسبلابقيا رلنلكغء، فضالً عن 
ملاصلة يهلا اراعلة مع ارلزالاو ارمعشقة بنأن بلفقل اراعم اربدشا 
لارسقغسا رلبعلقم فا حغالو ارطلالئ ألطفغل ارللهقشيغ. كمغ سقاعم 

قطغع اربعلقم من خالل ارلكغالو ارلائاة فا اردطغع لبط اربشمقة 
لارمعلشة اإلشسغشقة اربا بعببل أسغسقة رلباخالو اربعلقمقة لضمغن 

اسباامة اريهلا لاسبملالقة بداقم ارخامغو.

التعليم

 سلطشغو بلقالنقفغ 
sbuilasheva@unicef.org

 مغهقن بنغلالي
maheen.chowdhury@

savethechildren.org

الهدف األول للتعليم:
قبغح رلفبقغو لارفبقغن ارذقن ببلالح أعمغلهم 
بقن 4 أعلام ل18 عغًمغ لارمبأثلقن بغألزمة 

اردالة على ارلصلل إرى اربعلقم ارمبكل لاربعلقم 
األسغسا غقل ارشظغما فا بقئة آمشة بلفل رهم 

ارحمغقة. 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 2

الهدف الثاني للتعليم:
قبم بلظقف ارمعلمقن لبالقبهم على بلفقل 
ارمعللمغو ارمشدذة رألللاح لاراعم ارشفسا 

لااليبمغعا األسغسا لاربعلقم ارنغمل. 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1

الهدف الثالث للتعليم:
قبلدى ارفبقغن لارفبقغو ارذقن ببلالح أعمغلهم 
بقن 4 أعلام ل18 عغًمغ لارمبأثلقن بغألزمة 

اربعلقم فا بقئة من اإلمااااو ارطغلئة.
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 3

المحتاجون

453,000

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

26 ملقلن

األشخاص المستهدفون

369,000

عدد الشركاء

4
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نظرة عامة على االحتياجات
قحبغج معظم اراليئقن ارلافاقن ارياا اردغامقن إرى ارمسبلطشغو 

ارمؤقبة لملاقع اإلقلاء ارعنلائقة إرى مسغعاة غذائقة فللقة. لأغلبهم 
ال قمبلكلن أي إمااااو غذائقة لقعبمالن على عملقغو بلزقع 

ارمسغعااو اإلشسغشقة اربا ال قزال قيلي بلسقع شطغقهغ لال سقمغ 
فا ارملاقع ارعنلائقة ارياقاة، أل على مغ قدامه اراليئلن اآلخللن 
ارمليلالن بغرفعل فا كلكس بغزال لمغ بدامه ارميبمعغو ارمحلقة 

ارمضقفة. 

إن حغرة األمن اراذائا راليئقن فا ارمسبلطشغو ارمؤقبة معلضة 
رلخطل بناة، حقث إن 8.5 فا ارمغئة من األسل بسّيل الية 

سقئة من االسبهالك اراذائا بشذل بغرخطل. لبكنف اربقغشغو 
ارمبعلدة بغإلقلاااو لارشفدغو عن اشخفغض مسبلقغو اخل اراليئقن 

فا ارمسبلطشغو ارمؤقبة مدغلشًة بغرمدقمقن فا مخقمغو اراليئقن 
ارمسيلقن.   

لعلى سبقل ارمدغلشة، فإن 82 فا ارمغئة بدلقًبغ من ارللهقشيغ 
ارذقن قعقنلن فا مخقمغو اراليئقن ارمسيلقن راقهم اليغو 

مدبلرة من اسبهالك األغذقة، ممغ قمثل حغرة مسبدلة رألمن اراذائا 
عملًمغ. لقليع ذرك إرى ارمسغعااو ارمدامة من خالل شظغم اردسغئم 

اإلركبللشقة، لارمزقا من االشامغج فا سلسلة اردقم ارمحلقة بسبت 
اربلايا رفبلة طلقلة لبعاا خقغلاو كست ارعقش. )ملاقبة قمة األمن 
اراذائا )FSS(، بلشغمج األغذقة ارعغرما )WFP( / مشظمة ارعمل 

.)2017  ،)ACF( ضا اريلع

لفا ارمبلسط، بغرشسبة رلميبمعغو ارمضقفة، قعقش 33 فا ارمغئة 
من ارسكغن بحو خط ارفدل ل17 فا ارمغئة قعقنلن بحو خط ارفدل 
ارماقع. لبم بصشقف مشطدة كلكس بغزال على أشهغ مشطدة مبلسطة 

من حقث اشعاام األمن اراذائا ارمزمن )ارمسبلى ارثغرث( )اربصشقف 
ارملحلا ارمبكغمل رألمن اراذائا )IPC(، اربحلقل ارمزمن، 2015(. 
لقنكل اسبهالك األغذقة عغمالً لئقسًقغ محاًاا رألمن اراذائا. لببأثل 
معظم األسل اربا بعغشا من اشعاام األمن اراذائا ارمزمن بغالعبمغا 
ارناقا على األغذقة اربا ال قكلن بشلعهغ كغفًقغ لاالفبدغل إرى ارطغقة 

ارفعغرة ارالزمة رلطها.

لقلزم أقًضغ بذل اريهلا من أيل ارحا من أي بلبلاو محبملة بقن 
ارطلائف بقن اراليئقن ارلافاقن حاقًثغ لاراليئقن ارمليلاقن بغرفعل فا 

كلكس بغزال قبل حالث هذا اربافق األخقل.

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
قلكز قطغع األمن اراذائا على ارفئغو ارضعقفة، بمغ فا ذرك األطفغل 

الن سن ارخغمسة لارشسغء ارحلامل لارملضعغو ارذقن سقحصللن 
على ارمسغعااو اراذائقة ارمسبهافة. كمغ سقسبهاف بلزقع األغذقة 
ارمطبلخة بلاسطة ارفلق ارمبشدلة ارفئغو األنا ضعًفغ، لمن بقشهم 

ارمسشقن لارشسغء ارحلامل لارملضعغو لاألسل ارمعقنقة اربا بعقلهغ 
ارشسغء. قدلم قطغع األمن اراذائا أقًضغ بغربشسقق مع هقئغو األمم 

ارمبحاة األخلى لارمشظمغو غقل ارحكلمقة ارالرقة رباطقة احبقغيغو 
األطفغل األقبغم لارشسغء لارفبقغو فا األمغكن ارمالئمة رلشسغء.

استراتيجية االستجابة
ارملحلة األلرى: قهاف قطغع األمن اراذائا إرى ارمسغهمة فا ارحا 

من اشعاام األمن اراذائا بقن اليئا ارللهقشيغ، لذرك من خالل 
بلفقل اربلزقع ارنغمل رألغذقة على يمقع اراليئقن )ارلافالن ارياا 
لارحغالو ارطغلئة رلبافدغو اإلضغفقة( لارباذقة اربكمقلقة )ارنغملة( 

رلشسغء ارحلامل لارملضعغو لاألطفغل الن سن ارخغمسة.

لسلف قحصل كل لفا ياقا على اربسكلقو ارماعم بغرعشغصل اراذائقة 
)ميملعة ققغسقة رالسبيغبة اراذائقة ارفللقة(، ثم قحصللن على 

ميملعة مسغعاة غذائقة قصقلة األيل من ميملعة األمن اراذائا. 
لسقبم إبالغ ارلافاقن ارياا بمغ رهم من اسبحدغقغو لمسغعااو مدللة 

بلاة لصقاة قفهملشهغ.

لسقلاصل عاا قلقل من ارمشظمغو بلفقل األغذقة ارمطبلخة. 
لسقسبمل بلزقع ارليبغو اراذائقة ارسغئلة إرى أن قسبدل ارلضع لحبى 

بحصل ارفئغو األنا ضعًفغ على اراذاء بغرنكل ارمالئم لبكلن راقهم 
اردالة على ارطها. لمن نأن ذرك أن قضمن حصلل يمقع األسل 

ارمعقنقة، لالسقمغ ارفئغو األنا ضعًفغ، على ارمسغعااو اراذائقة 
ارالزمة رباطقة احبقغيغبهغ ارباذلقة. لسقبم إبالغ أفلاا ارميبمع 
ارمحلا بأي باقلاو بطلأ على ارمسغعااو اراذائقة فا ارلقو 

ارمشغست، مع اربلكقز على ارفئغو ارضعقفة. 

ببمثل األلرلقغو ارلئقسقة ردطغع األمن اراذائا فا:

أ(  بلفقل ميملعة يقاة لققغسقة من ارملاا اراذائقة ريمقع ارلافاقن 
ارياا فا ارلقو ارمشغست؛ 

ت(  بلزقع ارباذقة اربكمقلقة ارنغملة رلشسغء ارحلامل لارملضعغو 
لاألطفغل الن سن ارخغمسة )ارلافالن ارياا( فا ارلقو 

ارمشغست.
ارملحلة ارثغشقة: ببمثل األلرلقغو ارلئقسقة ردطغع األمن اراذائا 

فقمغ قلا:
أ(  ارمسغعاة اراذائقة ارمسبهافة رلفئغو األنا ضعَفغ بقن ارللهقشيغ 

فا فبلة مغ قبل 25 أغسطس/آت؛
ت(  بطلقل األشنطة ارمالة رلاخل رلميبمعغو ارمضقفة لاراليئقن 

األنا ضعًفغ مع إقالء بلكقز خغص رلشسغء؛
ج(  اسبكنغف يالى ارباخالو اردغئمة على ارمسغعااو ارشداقة ل/

أل بعزقز شظم ارسلق؛
ا(  ارشهج اربا بلاعا حغرة ارشزاع فا لضع اربلامج ااخل 

ميبمعغو ارللهقشيغ لارميبمعغو ارمضقفة رضمغن عام بأثقل 
بشفقذ بلشغمج األمن اراذائا فا حغالو ارطلالئ على أمن 

ارمسبفقاقن ل/أل ارنلكغء ارمشفذقن. 

الروابط
قضمن قطغع األمن اراذائا اردقغاة لاربشسقق ارفعغرقن رالسبيغبة 
رحغالو ارطلالئ فا ميغل األمن اراذائا، لمعغرية ارثالاو، 

لإصاال مشبيغو إعالمقة عغرقة اريلاة. قدلم قطغع األمن اراذائا 
ببشسقق بخطقط االسبيغبة رلطلالئ لبشفقذهغ بنكل لثقق مع إاالة 

ارمشطدة ارماشقة فا كلكس بغزال، عاللة على ضمغن ارلبط مع 
ميملعة اربشسقق ارمنبلك بقن اردطغعغو لغقلهغ من اردطغعغو.

كمغ سبدلم ققغاة قطغع األمن اراذائا بمغ قلا:
أ(  ضمغن بدققم األمن اراذائا لبعزقز شظم لصا/ملاقبة األمن 
اراذائا فا ارلقو ارمشغست بمغ فا ذرك بدققم ارسلق للصاه.

ت(  بلفقل اربليقه ارفشا لاراعم فا ميغل اربالقت/بشمقة اردالاو 
رلنلكغء ارمشفذقن ربمكقن بداقم خامغو األمن اراذائا فا 

حغالو ارطلالئ على شحل فعغل.

األمن الغذائي

الهدف الغذائي 1:

ضمغن بداقم ارمسغعااو اراذائقة فا 
حغالو ارطلالئ فا ارلقو ارمشغست 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

الهدف الغذائي 2:

اربمكقن االيبمغعا لاالقبصغاي رلملأة 
لاألسل األنا ضعًفغ فا ارميبمعغو 

ارمضقفة لارللهقشيغ  

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

 اامقغن يلا
 damien.joud@wfp.org

المحتاجون

1.2 ملقلن

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

78 ملقلن

األشخاص المستهدفون

974,000

عدد الشركاء

11
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الصحة

نظرة عامة على االحتياجات
أاى اربافق ارمفغيئ لارلاسع ارشطغق رللافاقن ارياا إرى خلق حغية 

عغيلة إرى االلبدغء بنكل كبقل بشطغق ارخامغو ارصحقة لاراعم ارمدام 
إرى ارسكغن ارضعفغء بغرفعل. هشغك آثغل صحقة خطقلة عغشى مشهغ 
ألرئك ارذقن فللا لشغرو من صحبهم ارباشقة لارعدلقة لااليبمغعقة. 

قسهم شدص ارخامغو عاللة على ارظللف ارمعقنقة ارسقئة رلاغقة 
فا ارمخقمغو لارمسبلطشغو فا االحبقغيغو ارصحقة ارهغئلة رهؤالء 

ارسكغن. لبنكل ارظللف ارمعقنقة ارمزاحمة إرى يغشت شدص 
اركمقغو اركغفقة من األغذقة لارمقغه لارصلف ارصحا مخغطل كبقلة 

على ارصحة ارعغمة، األمل ارذي زاا من لطأبه ضعف إمكغشقة 
ارلصلل إرى ارمسبلطشغو ارياقاة عاللة على األمطغل األخقلة. لمن 
ارمبلقع أن قسبمل هطلل األمطغل ارازقلة خالل ملسم األمطغل، ممغ 

قزقا من خطل بفنا األملاض، السقمغ فا ارمشغطق ارمكبظة بغرسكغن. 

هشغك أسبغت أخلى سغهمو فا االحبقغيغو ارصحقة ارهغئلة رهؤالء 
ارسكغن عغشى مشهغ اركثقللن ببمثل فا ارامغل لفداان األسلة/ األقغلت 
لارممبلكغو، لاإلصغبغو اريساقة ارمسبملة )مثل اإلصغبغو بغرحللق 
لارلصغص لاريللح(، لاردقغم بغألسفغل ارمضشقة )سقًلا على األقاام 

فا أغلت األحقغن( رعاة أقغم فا أحقغن كثقلة الن غذاء أل مغء أل 
لاحة. معظم ارلافاقن ارياا هم من ارشسغء لاألطفغل، لمن ميملع 

عاا ارحغالو قدال ليلا 120,000 حغرة من ارشسغء ارحلامل 
لارملضعغو ارالبا قحبين إرى مسغعااو عغيلة. 

إن ارعاا ارهغئل من ارلافاقن ارياا قا فغق قالة ارخامغو ارصحقة 
اردغئمة. لبليه عغم، هشغك شالة فا ارملالا اربنلقة لارلليسبقة 

لارمغرقة، لهل مغ قبسبت فا ليلا ثالاو كبقلة فا بلفقل ارخامغو 
ارصحقة األسغسقة ارمشدذة رألللاح إرى ارسكغن ارمبضللقن لكذرك 

ارميبمعغو ارمحقطة. لهشغك حغية ملحة إرى بلسقع شطغق بداقم 
ارخامغو ارصحقة فا يمقع اردطغعغو ارفلعقة مع اربلكقز على 

بلفقل ارلعغقة ارصحقة األلرقة فا حغالو ارطلالئ لارلعغقة ارصحقة 
اإلشيغبقة لصحة األم لارطفل لكذرك االسبعااا رملايهة حغالو بفنا 

األملاض لاربخطقط ارشنط رالسبيغبة.

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
بحبغج أعااا كبقلة من ارشسغء، لمن بقشهن األمهغو ارحلامل 

لارملضعغو، لكذرك األطفغل إرى خامغو مبخصصة إلشدغذ ارحقغة؛ 
لذرك من خالل بشفقذ ميملعة ارخامغو األلرقة اربا بمثل ارحا 

األاشى. لبنمل هذه ارخامغو ارلعغقة ارسغبدة رللالاة لارلعغقة على 
ماال ارسغعة لطلال أقغم األسبلع رحغالو ارلالاة ارطغلئة لارملارقا 

ارياا، لارلعغقة بعا ارلالاة، لارمعغرية ارسلقلقة رضحغقغ االغبصغت، 
لارحا من اشبدغل فقللس شدص ارمشغعة اربنلقة. 

كمغ سقحبغج كبغل ارسن )ارذقن قنكللن %4 من ميملع عاا ارحغالو 
لفدغ ربقغشغو لصا االحبقغيغو لارسكغن( إرى خامغو بلعقة محااة قا 
بنمل االهبمغم بغألملاض غقل ارمعاقة للسغئل ارمسغعاة على اربشدل. 

لقا قحبغج األنخغص ذلل اإلعغقة، ال سقمغ ارعاا اركبقل من اإلصغبغو 
ارمبلغ عشهغ، بمغ فا ذرك اريللح ارشغيمة عن ارطلدغو ارشغلقة 

لارمشغيل، إرى ارباخل اريلاحا عاللة على ارمبغبعة بغرعالج ارطبقعا 
لإعغاة اربأهقل لارمسغعاة فا اربشدل لاراعم ارشفسا االيبمغعا ارهغم. 

لبغرشظل إرى اربحاقغو اربا عغاًة مغ قلايههغ األطفغل لارشسغء لارفبقغو 
فا سن ارملاهدة لكبغل ارسن من ارشسغء لارليغل فا ارحصلل على 

ارخامغو ارصحقة، لارلعغقة ارطبقة فا ارحغالو ارطبقة ارمزمشة، على 
اربلارا، فإن اسبيغبة اردطغع سلف بعمل عمًاا على ارلقلف على هذه 

ارميملعغو ارفلعقة ليمقع نلائح اراليئقن ارللهقشيغ. 

استراتيجية االستجابة
را فا ارملحلة األلرى  ارملحلة األلرى: سلف قشصت اربلكقز األلَّ

على اربلفقل ارعغيل رللعغقة ارصحقة األسغسقة ارمشدذة رألللاح 
إرى سكغن ارللهقشيغ.  لسببمثل األلرلقة فا إشنغء ارخامغو فا 

ارمسبلطشغو ارياقاة، عاللة على زقغاة قالة ارخامغو فا ارمخقمغو 
لارمسبلطشغو ارمليلاة لبغردلت مشهغ. لكملحلة مبائقة، سلف بشبنل 

فلق طبقة مبشدلة فا حقن سقيلي إشنغء ملاكز صحقة فلعقة ثغببة 
مؤقبة لذرك ربلبقة احبقغيغو ارسكغن ارذقن ال قزارلن مبشدلقن إرى حا 

كبقل. سقبم إشنغء لبلفقل ارملاكز/ ارخامغو ارصحقة فا ملاقع اإلقلاء 
من أيل اربدلقل من مخغطل ارعشف ضا ارميملعغو ارمخبلفة. لبغرشظل 

إرى ارملافق اردغئمة ارمزاحمة لارفلق فا شلعقة ارخامغو ارمدامة، 
فمن ارمهم إنلاك ارميبمعغو ارمضقفة فا بداقم ارخامغو.

هشغك أقًضغ حغية إرى بداقم اعم عغيل من أيل بعزقز قالة ارملافق 
ارصحقة اردغئمة، سلاء بلك اربا قاقلهغ نلكغء فا ارمخقمغو/ 
ارمسبلطشغو اردغئمة، لكذرك ارملافق ارحكلمقة ارمليلاة على 

ارمسبلى ارمحلا لمسبلى ارمدغطعغو لارماقلقغو. لقبعقن بعزقز 
شظم اإلحغرة فا حغالو ارطلالئ ثشغئقة االبيغه إلحغرة ارحغالو ارعغيلة 

لارطغلئة، لاعم معغريبهغ ضمن إطغل ارلعغقة ارصحقة ارثغشلقة، 
لارمسغعاة فا بخطقط بسلقحهغ من ارعالج لمبغبعبهغ. 

أاي شدص ارخامغو األسغسقة اركغفقة، بمغ فا ذرك اركهلبغء لارمقغه 
ارصغرحة رلنلت لخامغو ارصلف ارصحا األسغسقة، إرى زقغاة 

خطل بفنا بعض األملاض مثل أملاض اإلسهغل لاربقفلا لاالربهغت 
اركباي، فضاًل عن األملاض األخلى اربا قمكن ارلقغقة مشهغ 

بغرلدغحغو. قيت إشنغء أشظمة اإلشذال ارمبكل لاالسبيغبة ارحلية فا 
ضلء البفغع خطل بفنا األملاض. لقبعقن لبط هذه ارشظم بغرسلطغو 

ارصحقة ارحكلمقة لشظم ارمعللمغو من أيل ملاقبة اردطغع بغركغمل. 
لفا ظل ارمخغطل اركبقلة لارخطقلة فا ميغل ارصحة ارعغمة، 

سقبم ابخغذ شهج فعغل إزاء اربأهت رملايهة حغالو بفنا األملاض 
لاالسبيغبة رهغ، لذرك من أيل بعبئة ارمخزلشغو اريغهزة لاربلسع 

ارسلقع فا اربلعقة ارصحقة ارميبمعقة بغربعغلن مع نلكغء اردطغع فا 
ميغل ارخامغو ارمبعلدة بغرمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارنخصقة، 

لكذرك اربشغء االسببغقا ردالة ارمعغرية ارلقغئقة من بفنا األلبئة.

لفا ارلقو ارذي بيلي فقه بغرفعل حملة بحصقن ضا ارحصبة، 
لارحصبة األرمغشقة لنلل األطفغل، قيلي إشنغء شظغم بطعقم للبقشا 
رباطقة األملاض ارلئقسقة اربا قمكن ارلقغقة مشهغ بغرلدغحغو. لمن 
ارضلللي بداقم اربطعقم ريمقع األطفغل الن سن ارخغمسة عنلة 
ارذقن لصللا حاقًثغ؛ لسقبم اعم ذرك من قبل يمقع نلكغء اردطغع 

بحو ققغاة لزالة ارصحة للعغقة األسلة. 

بحبغج أعااا كبقلة من ارشسغء، لمن بقشهن ارشسغء ارحلامل 
لارملضعغو، لكذرك األطفغل إرى خامغو محااة فا ميغل ارصحة 

اإلشيغبقة لصحة األم لارطفل؛ لذرك من خالل بشفقذ ميملعة 
ارخامغو األلرقة اربا بمثل ارحا األاشى لاإلاالة ارمبكغملة ألملاض 
ارطفلرة. لبغرمثل، ال ببمكن ارشسغء لارفبقغو فا سن ارملاهدة عغاًة 
من ارلصلل إرى ارعقغااو اربا بهغ ملظفقن مهلة أل معااو كغفقة 

ربلرقا األطفغل. سلف بنها إمكغشقة ارلصلل إرى هذه ارخامغو ارمشدذة 
رلحقغة بحسًشغ من خالل مسغلاو اإلحغرة ارلظقفقة اربا بلبط ارخامغو 

ارصحقة بغردطغعغو األخلى مثل األمغكن اآلمشة رلشسغء لارفبقغو 
لكذرك من خالل اربلعقة ارميبمعقة. لقيت أقًضغ إقغمة للابط بقن 

قطغعا األغذقة لارباذقة رضمغن بلافل ارباذقة اربكمقلقة رألمهغو 
ارحلامل لارملضعغو.

الهدف الصحي 1:
بحسقن إمكغشقة حصلل ارسكغن ارمبضللقن 

من األزمغو على ارخامغو ارصحقة األسغسقة 
لارثغشلقة ارمشدذة رألللاح بهاف ارحا من 

األملاض لارلفقغو اربا قمكن بفغاقهغ. 
يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

الهدف الصحي 2:
بلفقل ارلعغقة ارصحقة ارمشدذة رلحقغة فا ميغل 

صحة األم لارملارقا لاألطفغل رلحا من معاالو 
األملاض لارلفقغو بقن األمهغو لارملارقا. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1، 3

الهدف الصحي 3:
ضمغن ارلقغقة لاالسبعااا لاالسبيغبة رملايهة 

بفنا األملاض اربا بشطلي على احبمغالو 
لبغئقة، لغقلهغ من حغالو ارطلالئ ارصحقة. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1، 2

 إالقن سغرفغالل
 salvadore@who.int

 محا اراقن خغن
cxbhealth@iom.int

المحتاجون

1.2 ملقلن

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

48 ملقلن

األشخاص المستهدفون

1.2 ملقلن

عدد الشركاء
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ارملحلة ارثغشقة: سلف بلكز ارملحلة ارثغشقة على لفع مسبلى 
ارملاكز ارصحقة ارفلعقة ارمؤقبة لبحسقشهغ رلمضا قاًمغ بغبيغه بلفقل 

ارلعغقة ارصحقة فا ارعاقا من اربخصصغو بهاف إشنغء ملكز 
صحا فلعا ركل 20,000 نخص، لذرك لفًدغ ربلصقة لزالة 

ارصحة للعغقة األسلة. لسقيلي إشنغء مغ ال قدل عن 20 ملكًزا 
صحًقغ فلعًقغ ياقًاا. لسقبم بضمقن ارخامغو اربغرقة فا بلفقل ارلعغقة 

ارصحقة األلرقة: خامغو ارصحة اريشسقة لاإلشيغبقة ارمبكغملة/
ارنغملة، اربا بنمل ارخامغو فا ميغل صحة األمهغو لارملارقا 

لاألطفغل، لبشظقم األسلة، لاراعم ارمسبمل رلشغيقن من ارعشف اردغئم 
على ارشلع االيبمغعا، لبشظقم ارحقض اآلمن، لاألملاض غقل 

ارمعاقة، لارصحة ارعدلقة لاراعم ارشفسا لااليبمغعا، لخامغو اعم 
اإلعغقة لإعغاة اربأهقل، لإاالة ارماذقغو.

الروابط
لسقبم بشسقق ارخامغو ارصحقة مع اردطغعغو أل اردطغعغو ارفلعقة 

ذاو ارصلة، بمغ فا ذرك قطغع ارباذقة، لاردطغع ارفلعا ارمعشا 
بغرعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا، لميملعة ارعمل ارمعشقة 

بغرصحة اإلشيغبقة، لميملعة ارعمل ارمعشقة بغرصحة ارعدلقة لاراعم 
ارشفسا لااليبمغعا، لغقلهغ. لسقبعقن بعزقز اربلعقة ارميبمعقة 
لبعزقز ارصحة من أيل بحسقن ارمعغلف لارملاقف لارممغلسغو 
ارمبعلدة بغرصحة لارشظغفة ارصحقة، لسقبم ذرك من خالل اربعغلن 

ارلثقق مع ارنلكغء فا ميغالو ارخامغو ارمبعلدة بغرمقغه لارصلف 

ارصحا لارشظغفة ارنخصقة، لارعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا، 
لاربلاصل مع ارميبمعغو. لسقبم اعم يمقع ارملافق ارصحقة ارثغببة 

لارمؤقبة ربشفقذ ميملعة ارخامغو األلرقة اربا بمثل ارحا األاشى، 
لبداقم ارخامغو األسغسقة/ارنغملة فا ميغل ارلعغقة اربلرقاقة للعغقة 

ارملارقا فا ارحغالو ارطغلئة.

الصحة

صللة ارمشظمة ارالرقة رلهيلة / ملسى محما
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الخدمات اللوجستية

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

3.1 ملقلن

المؤسسات المستهدفة

45

عدد الشركاء

1

قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ

نظرة عامة على االحتياجات
أصبحو ارخامغو األسغسقة اربا كغشو مبغحة قبل بافق اراليئقن بحو ضاط ناقا فا ارلقو ارحغرا بسبت ارزقغاة ارهغئلة فا عاا ارسكغن فا 
ارمشطدة. لببلكز ارمخقمغو فا مشطدبقن، بحاقًاا ألخقغ لبكشغف، لهل مغ قمثل ضاًطغ هغئاًل على اربشقة اربحبقة لارخامغو لارسكغن ارمضقفقن. 

ببمثل اردقلا ارلليسبقة ارلئقسقة اربا قلايههغ ارميبمع اإلشسغشا فا االسبيغبة رحغالو ارطلالئ فا شدص ملافق اربخزقن ارمبغحة. لقزقا من 
بفغقم هذا ارلضع عام ليلا ألاٍض مشغسبة فا ارمشطدة بسمح بإقغمة لحااو اربخزقن ارمبشدلة، لذرك ألن األلاضا معلضة رلفقضغشغو فضاًل 

عن ليلا مقغه لاكاة.

للغم أن نبكة ارطلق فا اربالا مالئمة بنكل عغم، لقبال أن خامغو ارشدل كغفقة لمبلفلة فا ارسلق ارمحلقة، إال إشه بليا بعض ارصعلبغو فا 
ارلصلل إرى ارطلق بغردلت من ارمخقمغو. لارطلقدغن ارماغالان من كلكس بغزال لارمبيهغن يشلًبغ شحل مخقم ألخقغ، أحاهمغ طلقق سغحلا 

لاآلخل بلي، لهمغ طلقدغن ضقدغن من حغلبقن لمزاحمغن بناة بحلكة ارمللل ارمحلقة. لال قبيغلز حيم ارنغحشة ارمشغسبة رلمللل بهذقن 
ارطلقدقن 10 أطشغن مبلقة. ارطلقق ارسغحلا مالق حغرًقغ أمغم حلكة ارنغحشغو.

استراتيجية االستجابة
قغم فلقق اعم ارميملعة ارلليسبقة ارعغرمقة بشنل فلقق رالسبيغبة ارلليسبقة من أيل بدققم ارثالاو لارعدبغو اردغئمة فا ميغل ارخامغو 

ارلليسبقة لبقسقل ارحصلل على ارخامغو ارمنبلكة لارمعللمغو ارمبعلدة بغرخامغو ارلليسبقة رلميبمع اإلشسغشا بغركغمل.

لببمثل االحبقغيغو ارلئقسقة اربا حااهغ ارنلكغء فا اربخزقن لاربشسقق مع مكبت مفلضقة إغغثة اراليئقن لإعغابهم إرى ارلطن بنأن بصغلقح 
ارلصلل إرى مخقمغو ألخقغ، لاربشسقق مع لزالة إاالة اركلالث لاإلغغثة فقمغ قبعلق بإيلاءاو اربخلقص اريملكا.

أاو سعة اربخزقن ارمحالاة عاللة على ارشنغط اإلشسغشا ارمبزاقا إرى فلض طلت كبقل على اربخزقن ارلليسبا ارمنبلك فا مشطدة كلكس 
بغزال لارمشغطق ارمحقطة بغرمسبلطشغو ارمؤقبة. قدلم قطغع ارخامغو ارلليسبقة بإشنغء ملكز رليسبا فا ارمسغحة اربا خصصبهغ ره ارحكلمة، 

لها عبغلة عن ملعت كلة قام بمسغحة 90 × 90 م فا كلقة ألخقغ اريغمعقة، ممغ سقسمح بإشنغء 13 لحاة بخزقن مبشدلة بسعة إيمغرقة ببلغ 
4،600 مبًلا مكعًبغ بدلقًبغ. لبنقل اربداقلاو إرى أن ارملكز سقعمل يزئًقغ اببااًء من قلم ارخمقس، ارملافق 5 أكبلبل/بنلقن األلل 2017.

ُعدا ايبمغعغن بشسقدقغن ردطغع ارخامغو ارلليسبقة قلما 25 ل28 سببمبل/أقللل، لبلغ إيمغرا عاا ارحغضلقن 40 منغلًكغ من 18 مؤسسة. 
لبم كذرك إشنغء صفحة إركبللشقة مخصصة على ارملقع اإلركبللشا رلميملعة ارلليسبقة.

نظرة عامة على االحتياجات
عماًل على ضمغن بداقم خامغو منبلكة بقن ارهقئغو فا ميغل االبصغالو ارسلكقة لارالسلكقة فا حغالو ارطلالئ فا يمقع ارميغالو اربناقلقة 

ارمنبلكة، سقدلم بلشغمج األغذقة ارعغرما، بلصفه لائا ميملعة االبصغالو ارسلكقة لارالسلكقة فا حغالو ارطلالئ على ارصعقا ارعغرما، باعم 
حكلمة بشاالاقش لميملعة اربشسقق ارمنبلك بقن اردطغعغو لارميبمع اإلشسغشا من خالل شنل ملظفقن رلبشسقق لإاالة ارمعللمغو. 

استراتيجية االستجابة
قغم فلقق اعم ميملعة االبصغالو ارسلكقة لارالسلكقة فا حغالو ارطلالئ بشنل ملظف مسؤلل عن بكشلرليقغ ارمعللمغو فا حغالو ارطلالئ 

ربدققم ارفيلاو لارعدبغو فا بكشلرليقغ ارمعللمغو لاالبصغالو، لبقسقل ارحصلل على خامغو االبصغالو ارسلكقة لارالسلكقة ارالزمة رعملقغو 
االسبيغبة. 

لسقدام اراعم أقًضغ عن طلقق زقغاة االبيغه ارعغم فا بداقم خامغو االبصغالو فا اربالا من حقث ارملظفقن ارفشققن لمعااو االبصغالو ارسلكقة 
لارالسلكقة رالسبيغبة ارحغرقة.

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

650,000
عدد الشركاء

1
هدف مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت 

الطوارئ 1:

بلفقل خامغو بكشلرليقغ ارمعللمغو ارحقلقة رميبمع االسبيغبة 
اإلشسغشقة. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

هدف مجموعة االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت 
الطوارئ 2:

بشسقق اسبيغبة االبصغالو فا حغالو ارطلالئ لببغال ارمعللمغو 
بقن ارنلكغء. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

 شقكلال يلفغشلفقبش
nikola.jovanovic@wfp.org

 حقال بغقل
haidar.baqir@wfp.org

المؤسسات المستهدفة
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التغذية

الهدف التغذوي 1:
ببغح رلفبقغن لارفبقغو الن سن ارخغمسة 
لارشسغء ارحلامل لارملضعغو إمكغشقة 

ارلصلل إرى اربنخقص ارمبكل لارعالج 
ارمشدذ رلحقغة من سلء ارباذقة ارحغا فا 

ارمشغطق ارمبضللة رماة 6 أنهل.  

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

الهدف التغذوي 2:
ببغح رلفبقغن لارفبقغو الن سن ارخغمسة 
لارشسغء ارحلامل لارملضعغو إمكغشقة 

ارلصلل إرى خامغو ارباذقة رللقغقة من 
سلء ارباذقة ارحغا فا ارمشغطق ارمبضللة 

رماة 6 أنهل.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

نظرة عامة على االحتياجات
بعا ارمخغطل لحغالو ارضعف ارباذلقة بقن األطفغل الن سن 

ارخغمسة لارشسغء ارحلامل لارملضعغو لارفبقغو فا سن ارملاهدة من 
اليئا ارللهقشيغ ملبفعة يًاا، لهل مغ قعلضهن رخطل زقغاة معاالو 

االعبالل لارلفقغو لضعف ارشمل. كمغ أن ارمسبلقغو األسغسقة رسلء 
ارباذقة ارحغا بقن سكغن ارللهقشيغ فا كلكس بغزال ملبفعة يًاا 

لقبلزهغ سلء باذقة ارلضع لصاغل األطفغل لممغلسغو ارلعغقة، 
لشدص ارماذقغو اراققدة، لارممغلسغو ارصحقة لممغلسغو ارصلف 

ارصحا الن ارمسبلى، لمحالاقة اردالة على ارحصلل على مقغه 
صغرحة رلنلت، عاللة على سلء ارخامغو ارصحقة لاراذاء.

لقأبا بافق اراليئقن ارياا من لالقة لاخقن اربا ببيغلز فقهغ فعلًقغ 
معاالو اشبنغل سلء ارباذقة ارحغا ارنغمل لسلء ارباذقة ارحغا ارناقا 

رحالا عببة ارباذقة ارحلية فا حغالو ارطلالئ )لفًدغ ربصشقف 
األزمغو ارذي لضعبه مشظمة ارصحة ارعغرمقة رمعاالو سلء ارباذقة 
ارحغا ارنغمل(. لقبل أغسطس/آت 2017، أظهل بافق اراليئقن إرى 
كلكس بغزال مسبلقغو عغرقة من سلء ارباذقة ارحغا فا ارمسبلطشغو 
ارمؤقبة، حقث بلغ معال اشبنغل سلء ارباذقة ارحغا ارنغمل 21.2%، 

لبلغ معال اشبنغل سلء ارباذقة ارحغا ارناقا %3.6 )ارمسح 
ارباذلي ارسلقع ارذي أيلبه مبغالة ارلصا لاربدققم ارملحا رإلغغثة 
لاربحلالو، مغقل/أقغل 2017(. إن عاا ارشسغء لاألطفغل الن سن 

ارخغمسة لارلضع الن سن ارسشة ارلاحاة فا ارسكغن ارمبافدقن ارياا 
هل عاا ملبفع بنكل غقل مبشغست )قدال بشسبة %29 رلبافق ارياقا 
مدغبل 15-%20 فا ارميبمعغو ارمضقفة( لقبطلت اسبيغبة غذائقة 

ملكزة لنغملة. 

بنقل بقغشغو ارفحص ارباذلي اربا أيلقو مؤخًلا لارمالحظغو 
ارمقااشقة اربا أيلاهغ ارنلكغء إرى باهلل ارلضع ارباذلي مع البفغع 

حغالو سلء ارباذقة ارحغا اربا قبم اإلبالغ عشهغ. لقعا ارلضع ارباذلي 
علضة رلباهلل شظًلا رسلء ظللف خامغو ارمقغه لارصلف ارصحا 

لارظللف ارصحقة إرى يغشت اشعاام األمن اراذائا فا مسبلطشغو 
اراليئقن لعام ليلا خقغلاو عملقة أخلى ربأمقن سبل ارعقش، األمل 

ارذي قبطلت اسبيغبة مبكغملة من اردطغع. 

لمن بقن 1,200,000 نخص من األنخغص ارمبضللقن من 
األزمة، بم بحاقا ليلا احبقغيغو ناقاة رلباذقة بقن 348,000 

طفل الن سن ارخغمسة )168,000 من ارذكلل ل180,000 من 
اإلشغث( من بقشهم 216,000 من ارلضع؛ ل36,000 املأة حغمل؛ 
ل84,000 املأة ملضعة؛ 204,000 فبغة فا سن ارملاهدة؛ بمغ 
فا ذرك 16,965 طفل الن سن ارخغمسة قعغشلن من سلء ارباذقة 
ارحغا ارناقا؛ ل45,846 طفل الن سن ارخغمسة قعغشلن من سلء 
ارباذقة ارحغا ارمبلسط خالل األنهل ارسبة اردغامة. لقخطط نلكغء 
قطغع ارباذقة رباطقة %70 من هذه االحبقغيغو اربا بم بحاقاهغ فا 

ارمسبلطشغو ارمؤقبة لارياقاة لارميبمعغو ارمضقفة لارمخقمغو 
ارلسمقة. 

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
بلكز اسبيغبة قطغع ارباذقة على ارفئغو ارضعقفة مثل ارلضع لارفبقغن 

لارفبقغو الن سن ارخغمسة لارشسغء ارحلامل لارملضعغو لارفبقغو 
فا سن ارملاهدة ممن قعغشقن من معاالو عغرقة من ضعف ارباذقة 

لزقغاة فا ارمبطلبغو ارباذلقة. لبعا ارحغرة اراذائقة قبل حالث 
ارحمل لخالل ارفبلة األلرى من ارحمل لأثشغء ارحمل بصفة عغمة فا 
غغقة األهمقة رشمل اريشقن لشبغئج ارحمل اإلقيغبقة. ارملاهدة ها فبلة 
بصغحبهغ مبطلبغو غذائقة عغرقة رلشمل لاربطلل. لبكلن ارفبقغو فا 
سن ارملاهدة على ليه ارخصلص علضة بنكل كبقل رفدل ارام. 
بؤاي ارلضغعة ارطبقعقة الن ارمسبلى األمثل لممغلسغو ارباذقة 

اربكمقلقة إرى زقغاة خطل اإلصغبة بغألملاض لارلفقغو لبأخل ارشمل 

ارمعلفا فا ألل سشبقن من ارعمل. لقا حظقو ملاعغة ارمشظلل 
اريشسغشا بغالهبمغم ارمشغست فا خطة قطغع ارباذقة. إن فحص لبدققم 
األطفغل ارذقن قسعلن رلحصلل على خامغو باذلقة هل فحص لبدققم 
نغمل لقمثل يمقع األطفغل ارصاغل ارمؤهلقن باض ارشظل عن شلعهم 

االيبمغعا لخصغئصهم اراقملغلافقة لااليبمغعقة لاالقبصغاقة. 
لقضمن قطغع ارباذقة حصلل ارفبقغن لارفبقغو على فلص مبسغلقة 
رلبدققم أثشغء ارفحص من أيل اربأكا من عام حقللرة اربحقز اريشسا 
الن ارمسغلاة فا ارحصلل على ارخامغو لبحاقا أي فيلاو شغنئة 
بقن اريشسقن فا ارلقو ارمشغست. لسقبم امج ملاضقع محااة ببعلق 

م  بغرشلع االيبمغعا لارحمغقة فا لسغئل اربلعقة بنأن ارباذقة اربا بداَّ
إرى عملم ارميبمع لارمسبفقاقن. لبنكل عغم، قضمن قطغع ارباذقة 
أن بكلن اربقغشغو اربا قيمعهغ ارنلكغء مسبدغة من ارشسغء لارليغل 

لارفبقغن لارفبقغو لأن بكلن مصشفة على هذا ارشحل فا اربدغلقل.

استراتيجية االستجابة
ببمثل األلرلقغو ارلئقسقة ردطغع األمن اراذائا فا: 

بلفقل ارخامغو ارمشدذة رألللاح ذاو اريلاة ارعغرقة بنأن معغرية  
سلء ارباذقة ارحغا على ارمسبلى ارمحلا اربا بنمل ارمبضللقن 

من األطفغل الن سن ارخغمسة )ارفبقغن لارفبقغو( لارشسغء ارحلامل 
لارملضعغو، فا ارلقو ارمشغست؛

لبلفقل األغذقة اربكمقلقة ارماعمة بغرعشغصل اراذائقة ذاو اريلاة  
ارعغرقة لارمشغسبة من حقث ارفئة ارعملقة، لارمكمالو اراذائقة 

اراققدة، لاربلعقة بنأن اربخلص من اراقاان لاربلعقة ارباذلقة، 
رلمبضللقن من األطفغل لارشسغء ارحلامل لارملضعغو لارفبقغو 

فا سن ارملاهدة، فا ارلقو ارمشغست؛
لضمغن حمغقة ارممغلسغو ارمشغسبة رباذقة ارلضع لصاغل ارسن  

فا حغالو ارطلالئ لاربللقج رهغ لاعمهغ بقن ارمبضللقن من 
ارشسغء لاألطفغل لبمكقشهم من ارحصلل على ارمعللمغو ذاو 

ارصلة بخامغو ارباذقة فا حغالو ارطلالئ؛
إيلاء بدققم )بدققمغو( على يلاة ارباذقة لبعزقز شظغم لصا / 

ملاقبة ارباذقة، فا ارلقو ارمشغست؛
بعزقز اربشسقق ااخل قطغع ارباذقة لاربشسقق بقن اردطغعغو رضمغن  

بحدقق اسبيغبة فعغرة لمشسدة لمبكغملة رلباذقة؛
بلفقل اربليقه ارفشا لاعم بشمقة اربالقت/اردالاو راى ارنلكغء  

ارمشفذقن.
لسلف قعمل نلکغء قطغع ارباذقة على زقغاة عاا شدغط بداقم خامغو 
ارباذقة من أيل بحسقن ارباطقة اريالافقة لباطقة ارحغالو مع ارحا 

من اربااخل فا بداقم ارخامغو بقن بلامج ارنلکغء. 

لسبمثل ايبمغعغو قطغع ارباذقة فا كلكس بغزال ارمشصة ارلئقسقة 
ربشسقق لبلفقل اربليقه ارفشا رالسبيغبة ارباذلقة. لسقعمل قطغع 

ارباذقة على بشنقط ميملعة ارعمل ارفشقة ارمعشقة بمعغرية سلء ارباذقة 
ارحغا على ارمسبلى ارمحلا لميملعة عمل معشقة بإاالة معللمغو 

اربدققم، لذرك ربلفقل اربليقه ارفشا رالسبيغبة ارباذلقة. لسقعطا قطغع 
ارباذقة األلرلقة إلشنغء ميملعة بلامج أسغسقة رإلمااااو اراذائقة 

ارلئقسقة من أيل اعم بلسقع شطغق االسبيغبة بنكل سلقع لضمغن 
االسبملالقة فا بداقم خامغو ارباذقة.

الهدف التغذوي 3:
بعزقز بشسقق قطغع ارباذقة فقمغ قبعلق 

بغربخطقط لاربشفقذ لارلصا ارفعغل 
رالسبيغبغو ارباذلقة فا حغالو ارطلالئ 

لبشغء قالاو ارنلکغء.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

المحتاجون

672,000

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

11 ملقلن

األشخاص المستهدفون

470,400

عدد الشركاء

5
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الروابط
لرضمغن اسبملالقة ارلعغقة لليلا ميملعة نغملة ربلفقل خامغو 

ارباذقة لارصحة، سقدلم قطغع ارباذقة بغربشسقق ارلثقق مع األمن 
اراذائا )بلامج ارباذقة اربكمقلقة ارنغملة لبلزقع األغذقة(، لقطغعا 

ارصحة لخامغو ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارنخصقة، عاللة 
على ارهقئغو ارفشقة ارلائاة )بلشغمج األغذقة ارعغرما لمشظمة ارصحة 

ارعغرمقة لمشظمة األمم ارمبحاة رلطفلرة "ارقلشقسف"( عماًل على 
ضمغن بحدقق ارملاءمة لاربكغمل إرى أقصى حا ممكن فا شدغط بداقم 

ارخامغو لخطط بداقم ارخامغو فا يمقع ارمسبلطشغو ارمسبهافة. 
لسقيلي بعمقم االعببغلاو ارمبعلدة بغرحمغقة لاالعببغلاو اريشسغشقة 

فا األشنطة اربا قاعمهغ قطغع ارباذقة. لسقبم بكققف اردغئمة 
ارمليعقة رلميملعة ارعغرمقة رلحمغقة فا بحاقا لمعغرية بهاقااو 

ارحمغقة أثشغء بصمقم ارباخالو ارباذلقة ارطغلئة لبشفقذهغ. لسقعمل 
قطغع ارباذقة على بعزقز ارمنغلكة ارفعغرة من قبل مداما ارلعغقة، 
لارعغملقن/ارمبطلعقن فا ارميغل ارصحا فا ارميبمعغو ارمحلقة، 

لهقغكل إاالة ارنؤلن ارمحلقة فا معغرية سلء ارباذقة ارحغا، لذرك 
إرى يغشت بذل يهلا مبضغفلة بيغه بعزقز ارللابط لاإلحغالو مع 

خامغو حمغقة ارطفل، بمغ فا ذرك ارخامغو ارشفسقة لااليبمغعقة حغل 
بلافلهغ. 

لسقدلم قطغع ارباذقة بغربشسقق ارلثقق ربخطقط االسبيغبة رحغالو 
ارطلالئ لبشفقذهغ مع مكبت اريلاحقن ارماشققن فا مشطدة كلكس 
بغزال، لهقغکل إاالة ارنؤلن ارمحلقة فا ارمسبلطشغو ارمسبهافة، 

لسقبم إبااء ارمالحظغو بنكل مشبظم من أيل بعزقز ارنفغفقة 
لارمسغءرة. سبمثل بشمقة قالاو مداما خامغو ارباذقة ألرلقة لئقسقة 
بغرشسبة رلدطغع، لذرك رضمغن بداقم خامغو عغرقة اريلاة بفا بمعغققل 

منللع "اسفقل" رالسبيغبغو ارباذلقة فا حغالو ارطلالئ.  كمغ 
سقعمل قطغع ارباذقة أقًضغ على ضمغن إقغمة للابط مع اردطغعغو 

األخلى بنأن اردضغقغ ارمنبلكة بقن اردطغعغو.

التغذية

صللة ارمشظمة ارالرقة رلهيلة / ملسى محما

 رلقز إشقفلراسن
lenevoldsen@unicef.org

 للشا حسقن
mrony@unicef.org
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نظرة عامة على االحتياجاتالحماية
أاى ارباهلل األمشا فا لالقة لاخقن ارنمغرقة فا مقغشمغل إرى حالث 

أكبل لأسلع حلكة بافق راليئقن عبل ارحالا إرى كلكس بغزال 
لفًدغ رأللضغع فا 25 سببمبل/أقللل 2017. لصغحت هذا ارشزلح 

مخغلف قهلقة ببعلق بغرحمغقة. لبلصل بدققم مبعاا اردطغعغو أيلي 
خالل ارسغاس لارسغبع من سببمبل/أقللل إرى أن معظم ارلافاقن ارياا 
هم من ارشسغء لارفبقغو، لمعظمهن من لبغو األسل ارمعقنقة لحقاة 

ارعغئل، إرى يغشت األطفغل غقل ارمصحلبقن أل ارمشفصلقن عن ذلقهم. 
لقا بعلض ارعاقا من اراليئقن رلعشف لاألحااث ارصغامة، لقحبغيلن 

إرى إحغالو إرى ارخامغو رلمبغبعة. قعا اربحاقا ارسلقم ألنا ارفئغو 
احبقغًيغ من بقن األلرلقغو. 

لقؤاي اربعا عن ارخامغو لارلعا ارمحالا بهغ إرى ارحقللرة الن 
سعا ارفئغو األكثل بعلًضغ رلعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا 

رلحصلل على اراعم ارمشدذ رلحقغة. لقا أبلغ عن االغبصغت لاالبيغل 
بغربنل لممغلسة اريشس من أيل اربدغء على أشهغ من بقن ارمخغطل 
اربا ببعلض رهغ ارشسغء لارفبقغو أثشغء ارشزلح. أاو ارحلكة غقل 

ارمشظمة فا مشغطق االسبقطغن، إرى يغشت االزاحغم ارناقا، إرى زقغاة 
اشعاام األمن لارخطل فا ارمسبلطشغو لارمخقمغو ارمؤقبة. لعاللة 
على مغ سبق، بؤاي األلضغع ارمعقنقة غقل اآلمشة إرى زقغاة خطل 

اربعلض رلعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا. لفا ارمسبلطشغو 
ارعنلائقة، ال بشيح األكلاخ اربا قمكن اخبلاقهغ بسهلرة لاربا 

قبشقهغ ارلافالن ارياا لكذرك ارمشغطق غقل ارمخصصة ألغلاض 
اسبخاام ارملحغض لاالسبحمغم فا بلفقل سبل ارحمغقة ارالزمة رلشسغء 

لاألطفغل رضمغن ارسالمة لاركلامة.

قؤاي شدص عشغصل ارشظغفة ارنخصقة لارللازم ارصحقة ارشسغئقة 
األسغسقة، بمغ فا ذرك مشبيغو ارشظغفة ارصحقة أثشغء اراللة ارنهلقة 

لارمالبس األسغسقة، إرى بدققا حلكة ارشسغء لارفبقغو. لالبا من 
معغرية عزرة ارفئغو ارضعقفة من خالل إشنغء شدغط اخلل مشفصلة 

لآمشة ربلفقل خامغو رمكغفحة ارعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا ارذي 
قمثل يزًءا ال قبيزأ من ارميبمع. لال قزال اربحلش بغرملأة فا شدغط 

اربلزقع، لارزلاج ارمبكل، لاإلنلاك اردسلي فا بيغلة ارمخالاو 
لاريشس، لاالسباالل اريشسا من قبل ارمدلضقن لمالك األلاضا 

أمًلا مشبنًلا على شطغق لاسع. 

قبأثل لفغه األطفغل لشملهم ارعدلا لاريساي بغرحلااث اربا أاو إرى 
شزلحهم للحلبهم بحًثغ عن األمغن. فغرلضع فا ارمخقمغو ارمزاحمة 

غقل ااعم بالية كغفقة رألطفغل حبى قسبعقالا اإلحسغس بغرحقغة 
ارطبقعقة، كمغ أشه ال قسمح رمداما ارلعغقة ببلفقل ارلعغقة لاراعم 

ارمطللبقن. لقبم فصل ارعاقا من األطفغل ارذقن قصللن إرى ارمخقمغو 
أل ارمسبلطشغو عن آبغئهم، عاللة على ليلا حغالو ياقاة من 

األقبغم. لفا ارمخقمغو، قبعلض األطفغل رلعاقا من ارمخغطل، مشهغ 
خطل االضطلال إرى ارليلء إرى آرقة ملايهة سلبقة مثل ارزلاج 

ارمبكل لعمل األطفغل.

قعغشا ارعاقا من ارلافاقن ارياا من ارصامة لاالضطلات بنكل 
لاضح شبقية رلمعغشغة من علاقت ارعشف ارناقا، لمن فداان أفلاا 

األسلة أل االشفصغل عشهم، لمن محشة ارشزلح. هشغك أقضغ بدغلقل 
من ارمقاان بفقا بليلا عاا كبقل من كبغل ارسن لاألنخغص ذلي 

اإلعغقة. لهم لايهلا ققلااً على اربحلك لارلصلل إرى اإلقلقم. كمغ 
أاى البفغع خطل االعبدغل إرى مشعهم من ارحصلل على ارخامغو 
ارمشدذة رألللاح. لبغرشسبة رسكغن ارللهقشيغ، فدا أاى افبدغلهم إرى 

ارلضع اردغشلشا إرى إعغقة االحبلام اركغمل رحدلقهم، لبدلقص فلص 
ارليلء إرى اردضغء، لزقغاة خطل االعبدغل لاالحبيغز بمليت قغشلن 

األيغشت. 

سلف قسبمل قطغع ارحمغقة فا اربشسقق لارعمل بنكل لثقق مع 
حكلمة بشاالاقش لارميبمع اإلشسغشا ربعمقم ارحمغقة بنكل بعغلشا فا 
ارخامغو لارمسغعااو. لمع إشنغء ملاقع ياقاة لبلسقع ارمسبلطشغو، 
بظهل ارحغية إرى لصا ارحمغقة لارباخالو ارمعشقة بغرحمغقة لبلسقع 

شطغق اربلعقة لاإلحغالو سلاء على ارمسبلي ارفلاي أل ارمسبلى 
ارميبمعا رضمغن لصلل االسبيغبغو لارخامغو فا ميغل ارحمغقة 
إرى من هم فا أنا ارحغية إرقهغ. بمثل زقغاة بعزقز أمن ارمخقمغو 
ألرلقة بأبا ضمن األلرلقغو اربا بحبغج إرى بعغلن مع ارسلطغو 

من أيل بعزقز سالمة اربقئة ارمعقنقة راليئقن لرلحفغظ على ارطغبع 
ارماشا رليلء.   

لقعا بسيقل اراليئقن لبحاقا بقغشغبهم فا ارلقو ارمشغست أمًلا بغرغ 
األهمقة لسببم مبغبعبه بنكل أكبل من خالل اربنغلل ارلثقق مع 

ارحكلمة، بحقث باطا عملقة اربسيقل بقغشغو يمقع أفلاا األسلة، 
لبلثق أبعغا ارضعف لارمؤنلاو االيبمغعقة لاالقبصغاقة. لقبعقن 

بعزقز آرقغو اربمكقن لاربلعقة ارميبمعقة، لذرك بهاف بحاقا 
احبقغيغو ارفئغو األنا ضعًفغ لاراعلة إرى بلبقبهغ لمعغريبهغ، لاعم 

آرقغو اربكقف ارميبمعقة عاللة على بعزقز اربعغقش ارسلما بقن 
اراليئقن أشفسهم لبقن اراليئقن لارميبمعغو ارمضقفة.

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة

بنكل ارشسغء لاألطفغل لاألنخغص ذلل االحبقغيغو ارخغصة يزءاً 
كبقًلا من ارسكغن ارمعشققن، لقشالج اركثقل مشهم ضمن ارضحغقغ 

ارشغيقن من طغئلة ارعشف لاإلقذاء. قحبغج األنخغص ذلل االحبقغيغو 
ارخغصة، بمن فقهم ارشسغء ارمعقالو ألسلهن لكبغل ارسن ممن ال 

قحظلن بغراعم اركغفا لاألنخغص ذلي اإلعغقة لاألطفغل غقل 
ارمصحلبقن لارمشفصلقن عن ذلقهم، إرى اعم مغاي لشفسا ايبمغعا 

كبقل رضمغن سالمبهم للفغههم. لقبشلع هذا اراعم مغ بقن بلفقل ارملاا 
غقل اراذائقة لصلاًل إرى بهقئة ارظللف ارمعقنقة ارمالئمة لشظم 

اراعم االيبمغعا، بهاف بمكقن اليئا ارللهقشيغ من ارعقش بأمغن 
لكلامة فا بشاالاقش.

استراتيجية االستجابة

ارملحلة األلرى: سلف قلكز قطغع ارحمغقة خالل األنهل ارسبة 
اردغامة على سكغن ارللهقشيغ لقضمن حمغقبهم مع إقالء اهبمغم خغص 
راليئقن األنا ضعًفغ، لذرك عن طلقق إعطغء األلرلقة رلحمغقة ارمشدذة 
رلحقغة لاعم اإلعغنة بغرغ األهمقة، بغإلضغفة إرى ارحمغقة اربا قلفلهغ 

بلاياهغ لفا بحاقا ارفئغو األنا ضعًفغ لضمغن حصلرهم على 
ارخامغو األسغسقة. لسقبم ضمغن سالمة لأمغن األنخغص ملضع 
االهبمغم من خالل اراعلة إرى بأققا ارطغبع ارماشا رلمسبلطشغو مع 
قلاو األمن اربشاالانقة. لسبليه اريهلا شحل اعم عملقة اربسيقل 

من يغشت ارحكلمة، لذرك من خالل بلفقل ارملالا ذاو ارصلة، لمشهغ 
اردالة ارفشقة ارالزمة رضمغن حصلل يمقع اراليئقن على حدلقهم 

لكذرك حمغقبهم قغشلشًقغ. 

ال قزال االلبفغع ارملعت ربدغلقل حلااث ارعشف اردغئم على ارشلع 
االيبمغعا لاحًاا من مصغال اردلق اربغرغ رلميبمع اإلشسغشا. لسبنمل 

أشنطة ارلقغقة لاالسبيغبة فا اربااقة بلفقل ارخامغو ارمبخصصة 
إلاالة ارحغالو رلشغيقغو من ارعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا، 
لاالبصغل للفع اربلعقة بنأن خامغو ارلعغقة ارطغلئة ارمبغحة، 

لإشنغء شدغط اخلل آمشة رإلحغرة إرى ارلعغقة ارطبقة ارمشدذة رألللاح، 
لاراعم ارشفسا لااليبمغعا. لسلف بحصل ارلافااو ارياا على 
ارللازم ارصحقة ارشسغئقة اربا بحبلي على رلازم أسغسقة بحااهغ 

ارشسغء لارفبقغو، لذرك ربعزقز قالبهن على اربشدل لسالمبهن 
لكلامبهن، بحقث قكلن ذرك بمثغبة ماخل رفهم احبقغيغبهن لزقغاة 

هدف الحماية 1:

بحسقن اردالة على ارلصلل إرى 
اإلقلقم، ارحا من خطل اإلعغاة اردسلقة 

لاالحبيغز، لزقغاة حلقة اربشدل. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 2، 3

هدف الحماية 2:

بلسقع شطغق اربسيقل رقنمل يمقع اليئا 
ارللهقشيغ لبحسقن إمكغشقة ارحصلل على 

ارلثغئق لارمسغعاة اردغشلشقة. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

المحتاجون

1.2 ملقلن

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

30 ملقلن

األشخاص المستهدفون

669,000

عدد الشركاء

12

قبعلق بغردسم ارثغرث - ارمالحق، صفحة 47

13.4 ملقلن

العنف القائم على 
النوع االجتماعي

حماية األطفال

3.1 ملقلن
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الحماية

لعقهن بنأن ارخامغو ارمليلاة. لسقبم بعزقز مسغلاو اإلحغرة فا 
حغالو ارطلالئ ربقسقل اإلحغرة إرى ارخامغو ارمشدذة رألللاح، بمغ 

فا ذرك ارللابط ارمببغارة مع خامغو ارصحة اإلشيغبقة. لسقبم بعمقم 
ارلقغقة من ارعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا لاالسبيغبة رهغ عبل 

يمقع اردطغعغو. 

قمثل بعزقز آرقغو اربأقلم لاربكقف راى األطفغل األلرلقة اردصلى 
رلدطغع ارفلعا رحمغقة ارطفل، لسقبم ذرك من خالل إشنغء أمغكن 
مالئمة رألطفغل فا مخبلف ارمخقمغو. لسبلفل األمغكن ارمالئمة 
رألطفغل اراعم ارشفسا لااليبمغعا رألطفغل من خالل ارعاقا من 

األشنطة ارمشظمة لاربلفقهقة. لمن خالل األمغكن ارمالئمة رألطفغل 
لغقلهغ من ارلسغئل، سقبم بحاقا األطفغل ارذقن قعغشلن من مخغطل 

عغرقة فا ميغل ارحمغقة لبسيقلهم لإحغربهم إرى ارخامغو ارمبخصصة 
إلاالة ارحغالو. لفا حقن بسبمل األشنطة ارمذكللة، سلف ُببذل 

اريهلا بغربسغلي من أيل ضمغن شنل معللمغو عن ارخامغو ارمبغحة 
رألطفغل.  

لسلف قكلن بحاقا هلقة لبلثقق األطفغل غقل ارمصحلبقن 
لارمشفصلقن عن ذلقهم باخاًل ذا ألرلقة، لسقبم ارعمل على زقغاة 

بعزقز هذه األشنطة فا يمقع مشغطق االسبقطغن. لسبعطى األلرلقة 
راعم األطفغل غقل ارمصحلبقن لارمشفصلقن عن ذلقهم لغقلهم من 

األطفغل ارمعلضقن رلخطل، لذرك إرى يغشت بشفقذ أشنطة بنمل 
اربحث عن األسل، لاألمغكن ارمالئمة رألطفغل، لريغن األطفغل، 

لاربعلقم فا حغالو ارطلالئ، لإشنغء شظغم لعغقة غقل مؤسسا مالئم 
رألطفغل غقل ارمصحلبقن لارمشفصلقن عن ذلقهم.  لبغإلضغفة إرى مغ 

سبق، سقبم بعزقز مسغلاو لآرقغو اإلحغرة للضع إيلاءاو بناقل 
ملحاة. 

سلف قعمل قطغع ارحمغقة على بحاقا لبداقم اراعم اركغفا رألنخغص 
ذلي االحبقغيغو ارخغصة. لسقبم إطالق حملة ربعزقز اربعبئة 

ارميبمعقة بيغه لعغقة لحمغقة األنخغص ذلي االحبقغيغو ارخغصة. 
لسقبم عدا اللاو بالقبقة رألخصغئققن االيبمغعققن عاللة على 

لضع آرقة بشسقق بسغعا على اردقغم بغرمبغبعة ارفعغرة. لسقبم بعمقم شهج 
ميبمعا رلحمغقة، بمغ فا ذرك اربلاصل ارمشظم مع ارميبمعغو ارمحلقة 

مشذ بااقة حغرة ارطلالئ. لسلف بسغعا األنكغل ارمخبلفة رألالال 
ارميبمعقة اربا ببشلع بغخبالف ارسن لارشلع االيبمغعا لاربشلع فا 

منغلكة ارميبمعغو ارمحلقة، لكذرك فا بحاقا أصلل ارميبمعغو 
ارمحلقة لإمكغشغبهغ لفلصهغ لخلق مسغحغو ميبمعقة. كمغ سقبم 

إطالق أشنطة رلبعغقش ارسلما.  

لرضمغن ارمسغءرة أمغم األنخغص ارمبضللقن، سلف قدلم قطغع 
ارحمغقة بببغال ارمعللمغو مع األنخغص ارمعشققن بطلقدة مشبظمة 
لمشغسبة، لإشنغء نبكغو رلصا ارحمغقة، عاللة على إشنغء آرقغو 
رلنكغلى لإبااء ارمالحظغو فا مخقمغو اراليئقن ارمسيلقن لفا 

ارمسبلطشغو ارمؤقبة لارعنلائقة. لسبدلم فلق ارحمغقة ارمبشدلة ببحاقا 
لمبغبعة مخغطل لاحبقغيغو لثالاو ارحمغقة على شحل مسبمل. 

ارملحلة ارثغشقة: لبغإلضغفة إرى اسبملال األشنطة ارمذكللة أعاله 
لااللبدغء بهغ، سقدلم نلكغء ارحمغقة بالاسة بشفقذ ارباخالو اردغئمة 

على ارشدا، لاربا سلف بعمل على بحاقا لاسبهااف أنا األفلاا 
ضعًفغ من ارشغحقة االقبصغاقة لارمعلضقن رلخطل فا ارمسبلطشغو 

لبلفقل مشحة مسغعاة شداقة مبعااة األغلاض غقل مبكللة من أيل 
االسبيغبة الحبقغيغبهم ارمحلقة ارعغيلة. لسلف قأبا بلسقع ارباخالو 

اردغئمة على ارشدا عدت إيلاء بدققم ألااء ارسلق لقالة ارميبمع 
ارمضقف على بلبقة مطغرت ارسكغن. 

لسقسبمل بعزقز اربعغقش ارسلما مع ارميبمعغو ارمحلقة عماًل على 
ضمغن إقغمة اراليئقن بأمغن لاشسيغم لكلامة مع ارميبمعغو ارمضقفة 
لاربعغلن مع هذه ارميبمعغو لارعمل معهغ على حمغقة بقئبهغ ارطبقعقة 

مع اإلسهغم فا ارلحاة االيبمغعقة. 

لفقمغ قبعلق بغرعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا على ليه اربحاقا، 
سلف قسبمل ارعمل على اربلسع فا أشنطة ارلقغقة لارحا من 

ارمخغطل بمنغلكة ارميبمعغو بأكملهغ، بمغ فا ذرك ارليغل، ربهقئة 
بقئة آمشة رلشسغء لارفبقغو. لبعمل األشنطة اربا بسبهاف ارشسغء 

لارفبقغو على بعزقز قالابهن على بحاقا خقغلابهن ارحقغبقة اربا 
بؤثل على لفغههن االيبمغعا لارمغاي. لبنمل هذه ارخقغلاو 

اردلالاو ارخغصة بصحبهن اريشسقة لاإلشيغبقة، لسبل عقنهن، 
لاسبخاام ارملالا االيبمغعقة لاالقبصغاقة لملاقببهغ. 

لسبعمل أشنطة بخفقف ارمخغطل ارميبمعقة على بشغء قالاو 
ارميبمعغو ارمحلقة فا بحاقا لباققل اربقئة ارهقكلقة اربا بمكن ارعشف 

اردغئم على ارشلع االيبمغعا من االسبملال. لفقمغ قبعلق بغرخامغو 
اربا بلكز على األطفغل، سلف قبم إشنغء خامغو مبخصصة مثل 
خامغو اعم ارصحة ارشفسقة لاراعم ارشفسا لااليبمغعا رألطفغل 

لارملاهدقن ارذقن قحبغيلن إرى باخالو مسبدة ببيغلز شطغق 
م فا األمغكن ارمالئمة رألطفغل، لذرك بهاف  ارخامغو اربا بداَّ

االحبفغظ بدالابهم على اربأقلم لاربكقف.

الروابط

 لبغإلضغفة إرى االسبيغبة ارمدامة من قطغع ارحمغقة، سقبم بعمقم 
ارحمغقة فا يمقع اردطغعغو األخلى. لسقيلي اربشفقذ من خالل 
بعزقز بشسقق ارحمغقة لإقصغرهغ لإحغربهغ مع ارحكلمة لارنلكغء 

اآلخلقن، مع ملاعغة بداقم ارخامة االيبمغعقة ارمامية مع ارحكلمغو 
ارمحلقة، لمغ قشطلي علقه األمل من منغلكة للصا ارميبمعغو 

ارمحلقة رضمغن ارمسغءرة أمغم ارسكغن ارمبضللقن. لسقكثف قطغع 
ارحمغقة من منغلكبه مع اريهغو ارفغعلة فا ميغل اربشمقة بهاف 

إامغج اسبيغبغو ارحمغقة فا شهج إشمغئا رلمشطدة اريالافقة اربا قدقم 
فقهغ اراليئلن. 

هدف الحماية 4:

بلفقل خامغو اراعم ارشفسا االيبمغعا 
ربعزقز آرقة اربأقلم لاربكقف راى األطفغل، 

مع بلدا األطفغل ارمعلضقن رمخغطل 
ارحمغقة راعم قمغثل اراعم االيبمغعا 
)إاالة ارحغالو(، بمغ فا ذرك اربحث 

عن األسل لارلعغقة ارباقلة رألطفغل غقل 
ارمصحلبقن لارمشفصلقن عن ذلقهم.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1، 3

هدف الحماية 5:

بحاقا األنخغص ذلي االحبقغيغو 
ارخغصة، بمن فقهم ارفبقغن لارفبقغو فا 
سن ارملاهدة، لضمغن ارحصلل على 

اراعم ارمشغست لارخامغو ارمبخصصة، 
لفًدغ رسشهم لاحبقغيغبهم.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1، 3

هدف الحماية 6:

بعزقز اربعبئة ارميبمعقة، لاربمكقن، 
لقالاو اربأقلم لاربكقف، لكذرك اربعغقش 

ارسلما مع ارميبمعغو ارمضقفة. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

 قطاع الحماية 
 بالشش بغكس 

tax@unhcr.org

 اردطغع ارفلعا رحمغقة ارطفل
مهشا كاام  

mkaddam@unicef.org

اردطغع ارفلعا رملايهة ارعشف اردغئم 
 على ارشلع االيبمغعا

 صبغ ظلقف
zariv@unfpa.org

هدف الحماية 3:

بعزقز إمكغشقة حصلل ارشغيقغو من ارعشف 
اردغئم على ارشلع االيبمغعا على خامغو 

االسبيغبة لارلقغقة لبحسقن يلابهغ 
)بحقث بدام فا ارلقو ارمشغست، لبكلن 
آمشة، لملاعقة رلسن لاإلعغقة لارفلالق 

بقن اريشسقن(.
يتعلق بالهدف االستراتيجي 1، 3
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نظرة عامة على االحتياجات
قحبغج يمقع اليئا ارللهقشيغ ارذقن لصللا مشذ 25 أغسطس/

آت إرى ارمألى لاعم ارملاا غقل اراذائقة فا حغالو ارطلالئ، فهم 
قعغشلن من عام ليلا مألى رهم أل  قدلملن بنلاء ملاا لاقئة لبشغء 
ماليئ مؤقبة. لبغإلضغفة إرى ذرك، بحبغج كذرك األسل اربا لصلو 

قبل اربافق األخقل راليئقن إرى ارمألى لاعم ارملاا غقل اراذائقة، فدا 
باهللو ارماليئ اربا كغشلا قسبخاملشهغ عشا لصلرهم مع مللل 

ارلقو، لبخغصة عدت بأثقل إعصغل مللا. لهشغك احبقغيغو ناقاة 
فقمغ قبعلق بغرملاا غقل اراذائقة، حقث لصلو األسل لمعهغ مغ بمكشو 

من حمله فدط. لبمثل ألاشا ارطها لحصقل ارشلم لاألغطقة أملًلا 
بغراة األهمقة ربحسقن ظللف ارمعقنة. لمن األهمقة بمكغن أن قبم 
بلفقل ارماليئ لارملاا غقل اراذائقة لفًدغ رلمعغققل اإلشسغشقة ارالرقة 

لأفضل ارممغلسغو ارعغرمقة.

لبغإلضغفة إرى بلفقل ملاا اإلقلاء، قلزم بداقم اربليقه ارفشا على 
ليه ارسلعة رضمغن قالة أسل ارللهقشيغ على بشغء أمغكن إقلاء أكثل 
أمغًشغ لإاخغل بحسقشغو مبملكزة ااخل ارملاقع، مثل ارصلف ارصحا 

لاربخفقف من حاة ارحلائق لبصطقت ارمشحالاو. 

ردا لصل ارعاقا من األسل لقغملا بإشنغء ملاقع ياقاة رإلقلاء، كمغ 
اسبدل ارعاقا من اآلخلقن فا ارملاقع اردغئمة رللصلل إرى ارخامغو 

لاألسلاق لارمسغعااو، ممغ يعل هذه ارملاقع مكبظة. لشبقية رذرك، 
بعغشا بعض ارملاقع، لبخغصة ارمحقطة بمخقما بغرل خغرا لكلبلبغ 
رلشج، من االكبظغظ ارناقا، إضغفة إرى سلء أحلال ملاكز اإلقلاء، 

لسلء ألضغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة، ممغ 
قنكل خطًلا كبقًلا على صحة يمقع ارسكغن لسالمبهم. لبغربغرا، 

قمثل بخفقف االكبظغظ أحا االحبقغيغو ارحلية لارفللقة. لسقبعقن 
لضع اسبلابقيقة ربخفقف االكبظغظ بغربشسقق مع اردطغعغو األخلى، 
لال سقمغ قطغعغو إاالة ملاقع اإلقلاء، لارحمغقة، لارمقغه لارصلف 

ارصحا لارشظغفة ارصحقة. 

لخبغًمغ، بعقش ارعاقا من األسل فا ارميبمعغو ارمضقفة فا ظللف 
سقئة لببطلت قاًلا من اراعم ربحسقن لبعزقز مشغزرهم لمعقنبهم.

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
سلف بدلم باخالو اإلقلاء بالاسة االحبقغيغو ارمخبلفة رلشسغء 

لارفبقغو لارفبقغن لارليغل لكذرك بعض ارفئغو ارضعقفة. لسبعطى 
األلرلقة فا بلزقع اعم اإلقلاء لارملاا غقل اراذائقة رألسل ارمعقنقة 

لارعغئالو اربا بعقلهغ ارشسغء لاألنخغص ذلل اإلعغقة. لسقبم اعم 
ألرئك ارذقن ال قسبطقعلن إقغمة أمغكن اإلقلاء ارخغصة بهم فا بشغئهغ. 
لبغرشسبة رألسل ارمعقنقة رلمعغققن لكبغل ارسن، سلف قسعى نلكغء 

اإلقلاء إرى بمكقشهم من ارلصلل إرى خامغو اإلقلاء لارخامغو 
ارميبمعقة ارلئقسقة فا ارمشغطق ارميغللة، مثل ارملاحقض. لفقمغ 

قبعلق ببشغء أمغكن اإلقلاء، سلف قعمل ارنلكغء على بنيقع 
ارمسبفقاقن على إشنغء بدسقمغو رلحفغظ على ارخصلصقة، لبخغصة 
بغرشسبة رلشسغء ارملضعغو. لبنمل ميملعغو ارملاا غقل اراذائقة 

ألاشا ارطها بحقث قمكن رألسل طها ليبغو ارطعغم ارخغصة بهغ، 
حقثمغ أمكن.

استراتيجية االستجابة
ارملحلة األلرى: ببمثل ألرلقة قطغع ارمألى لارملاا غقل اراذائقة 
فا ضمغن بمكن يمقع اليئا ارللهقشيغ فا كغفة ارملاقع ارمحااة 
)مسبلطشغو اراليئقن ارمؤقبة لارعنلائقة لارلسمقة( من ارلصلل 

ارفللي إرى خامغو اإلقلاء لارملاا غقل اراذائقة فا حغالو ارطلالئ. 
لبأبا بلصقة اردطغع بنأن ملاا اإلقلاء فا حغالو ارطلالئ 

بغربمغنا مع ارمعغققل ارعغرمقة )غطغءان بالسبقكقغن مخصصغن 
ألمغكن اإلقلاء، لحبل، لأعماة(، بقا أشه بغرشظل إرى حيم االحبقغيغو 
لاالضطلال ربداقم ارمسغعااو بنكل عغيل، فدا لافق اردطغع بنكل 

اسبثشغئا على اربلزقع ارفللي راطغء بالسبقكا لاحا لحبل ركل أسلة 
رضمغن بلفقل سدف على األقل رلشغس. لبميلا ارلصلل إرى ارباطقة 
اركغملة، سقبم بشفقذ يلرة ثغشقة من بلزقع األغطقة اربالسبقكقة رضمغن 

حصلل األنخغص على ارميملعة اركغملة. 

لاسبكمغاًل رعملقة بلزقع ملاا اإلقلاء فا حغالو ارطلالئ، سقلفل 
اردطغع اربليقه ارفشا، بغرلاغو لاألنكغل ارمقسلة، ربمكقن ارشغس من 

بشغء أمغكن إقلاء أكثل أمًشغ لإاخغل بحسقشغو مبملكزة ااخل ارملاقع، 
مثل ارصلف ارصحا، لاربخفقف من حاة ارحلائق لارملقع اآلمن.

لقيلي حغرًقغ بلزقع ارخقزلان لاسبخاامه فا بشغء ارماليئ، لركن 
شظًلا رحيم االحبقغيغو، فمن ارمهم رلاغقة فهم سلسلة بللقا ارخقزلان 
بنكل أفضل لإقيغا ملاا باقلة ربيشت حالث بأخل فا عملقة اإلمااا 
لاربأثقل ارسلبا على اربقئة. لمن ارمهم أقًضغ فهم بلافل لقلا لملاقا 

ارطها، لبشظقم ارمسغعااو من أيل بلفقل مشغطق طها آمشة )ربيشت 
مخغطل ارحلقق لاسبشنغق اراخغن(، فضالً عن ارحقللرة الن زقغاة 

إزارة اراغبغو فا ارمشغطق ارمحقطة بغرمسبلطشغو.   

ارملحلة ارثغشقة: لمع ارلصلل إرى ارباطقة اركغملة رإلقلاء فا حغالو 
ارطلالئ، سقدلم ارنلكغء ببلفقل اراعم لاربليقه ارمبغنل بنأن 

بحسقن أمغكن اإلقلاء لاربعزقزاو ارملضعقة ااخل ملاقع اإلقلاء 
شظًلا القبلات ملاسم األمطغل لاألعغصقل )لسقباأ ذرك بغربلازي مع 

ارملحلة األلرى(. لسقبم بلزقع صشغاقق األالاو، كمغ سقبم بلفقل 
ارشدلا حقثمغ أمكن رلسمغح رألسل بغسبكمغل أعمغل اإلصالح لاربخفقف 

من حاة اآلثغل اربقئقة. 

لسببحلك االسبيغبة بالقيّقًغ شحل بلفقل حللل أكثل قلة ألمغكن 
اإلقلاء ارمؤقبة، بميلا بلافل ارظللف اربا بسغعا على ذرك، مثل 

االشبهغء من أعمغل بطلقل ارملقع لبلفقل ارخامغو. 

لسقدلم اردطغع أقًضغ ببدققم االحبقغيغو ارفللقة رملاا اإلقلاء لارملاا 
غقل اراذائقة رألسل ارمضقفة فا بشاالاقش لسقدام ارمسغعااو لفًدغ 

رذرك.  

الروابط
لسقعمل قطغع ملاا ارمألى لارملاا غقل اراذائقة عن كثت مع 
ميملعة ارعمل ارمعشقة ببخطقط/بطلقل ارملقع من أيل بحاقا 

ارحللل اربا بخفف من حغالو اكبظغظ ملاقع اإلقلاء، لارشزاعغو 
على األلاضا، لبحسقن إمكغشقة ارلصلل، لبلفقل مكغن أكثل أمًشغ 

رإلقلاء. کمغ سقعمل قطغع ملاا اإلقلاء لارملاا غقل اراذائقة أقًضغ مع 
غقله من اردطغعغو، بمغ فا ذرك قطغعغو ارحمغقة، لارمقغه لارصلف 

ارصحا لارشظغفة ارصحقة، لارصحة، لغقلهغ.

المأوى والمواد غير الغذائية

هدف اإليواء 1:
بلفقل ملاا اإلقلاء لارملاا غقل اراذائقة 

ارمشدذة رألللاح فا حغالو ارطلالئ رألسل 
اراليئة فا مسبلطشغو اراليئقن ارمؤقبة 
لارعنلائقة لارلسمقة لفًدغ رلميملعغو 

ارملصى بهغ من قبل اردطغع. 
يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

هدف اإليواء 2:
بعزقز اراعم اربكمقلا ارذي من نأشه أن 

قمكن األسل اراليئة من بشغء لبحسقن 
أمغكن اإلقلاء حبى قمكن رهغ مدغلمة ملاسم 

األمطغل لاألعغصقل على شحل أفضل 
لبعزقز ظللف معقنقة أفضل لأكثل أمًشغ 

فا ارمسبلطشغو. 
يتعلق بالهدف االستراتيجي 2

هدف اإليواء 3:
بلفقل مسغعااو اإلقلاء لارملاا غقل 

اراذائقة رألسل ارمضقفة فا بشاالاقش راعم 
إقيغا ظللف معقنقة أفضل لأكثل أمًشغ بمغ 

قبمغنى مع احبقغيغبهم.
يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

مغلقغ ملقبغ  
sheltercxb.coord@gmail.com

المحتاجون

942,000

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

91 ملقلن

األشخاص المستهدفون

942,000

عدد الشركاء
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إدارة مواقع اإليواء

نظرة عامة على االحتياجات
لفًدغ رأللضغع فا 28 سببمبل/أقللل، عبل أكثل من 501,800 

من اليئا ارللهقشيغ ارحالا مشذ 25 أغسطس/آت 2017. 
لقسبدل ارلافالن ارياا بنكل عنلائا فا ارميبمعغو ارمضقفة، 

لفا ارمسبلطشغو ارمؤقبة، لملاقع اإلقلاء ارعنلائقة. لببلسع هذه 
ارمسبلطشغو سلقًعغ مع ليلا أنخغص قبحثلن عن أمغكن إلقغمة 

ماليئ مؤقبة بهغ. لمن ارمليح أن قزقا عاا ارسكغن فا هذه 
ارمسبلطشغو فا األنهل اردغامة.

هشغك ضاط كبقل على ارمسبلطشغو اردغئمة، اربا بعغشا بغرفعل من 
االكبظغظ، حقث لصل ارعاا اإليمغرا راليئقن فا كلكس بغزال إرى 
713,000 نخص. لأصبحو ارمسبلطشغو اردغئمة، بمغ فقهغ كلبلبغ 
رلشج لبغرل خغرا لرقاا لنغمالبلل، مكاسة بنكل خطقل، عاللة على 

باء كلبلبغ رلشج لبغرل خغرا فا االشامغج. لهشغك مسبلطشغو عنلائقة 
أخلى آخذة فا ارظهلل شبقية رشدص ارمسغحغو. لقكغفح ارنلكغء من 

أيل بلسقع شطغق ارخامغو فا هذه ارملاقع ارياقاة لاربا بنها بلسًعغ 
سلقًعغ. 

قلعت ارلصلل اركغفا إرى األلاضا لإاالة ارمسبلطشغو الًلا 
يلهلًقغ فا اربخفقف من لطأة اربعلض رمخغطل األمن لارسالمة 

لارحمغقة، لمشهغ ارعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا. لبؤاي محالاقة 
فلص ارلصلل إرى ارخامغو األسغسقة لاربشى اربحبقة ارمشغسبة إرى 

بعلقض حقغة ارشغس إرى خطل اشاالع ارحلائق لبفنا األملاض 
لشنلت ارشزاعغو بقن ارطلائف.

ال با من ليلا إاالة قلقة رلملقع فا يمقع ملاقع اإلقلاء من 
أيل إاالة بداقم ارخامغو من قبل ارنلكغء لضمغن االشخلاط مع 

ارميبمعغو ارمحلقة لفهمهغ. فمن غقل ارممكن بداقم االسبيغبة ارنغملة 
لارمشسدة إذا رم قكن هشغك بخطقط لإاالة رملاقع اإلقلاء على شطغق 

لاسع. لفا ضلء بضغؤل ارخبلاو بقن ارنلكغء، بمثل مبغالاو 
بشغء اردالاو عشصًلا أسغسًقغ فا بعزقز باخالو ارنلكغء، لكذرك 

اعم ارحكلمة فا ملاقع اإلقلاء. لقا لفلو ارحكلمة مغ ال قدل عن 
أرفا فاان من ألاضا اراغبغو ربطلقل مسبلطشة رللافاقن ارياا. بقا 
أن هذه األلاضا غقل مطللة لبفبدل إرى اربشقة اربحبقة لارخامغو. 
لسقسبلزم ذرك بطلقل لاعم كبقل ألعمغل اربخطقط، لاربخفقف من 
حاة االكبظغظ، لبشغء ارطلق لاريسلل لأشظمة ارصلف، لأعمغل 

ارملاشع األلضقة رحمغقة اربلبة. 

إن خلق أمغكن آمشة مبلافدة مع ارمعغققل ارالرقة، لبلفل اردال اركغفا 
من ارحمغقة لاركلامة، قحبغج إرى خطط بسمح بغربلسع فا اربشغء. 

لسقسبلزم بشغء ارطلق لارشدغط ارلئقسقة )ارملاحقض لارمطغبخ 
لارخامغو( خامغو بلبا االحبقغيغو ارخغصة لارمخبلفة رألنخغص. 

لسقبم بشغء ملكز إشسغشا لاحا على األقل رلسمغح بغرلصلل 
لاربخطقط لاربشسقق.

لفا ضلء سقلرة اربحلكغو ارسكغشقة، قمثل اربببع عشصًلا حغسًمغ 
رنلکغء ارعمل اإلشسغشا ربلفقل خامغو اراعم للصا ارمسغعااو 

لبدققم اربدام ارمحلز فا يمقع ارملاقع.  

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
قلايه ارلافالن ارياا مخغطل عغرقة فقمغ قبعلق بغرحمغقة بسبت 

ارظللف ارمعقنقة فا ارمسبلطشغو ارمزاحمة اربا ال ببلافل فقهغ 
ارخامغو بغردال اركغفا حغرًقغ. قبأرف اراليئلن فا ارمدغم األلل من 
ارشسغء لاألطفغل. للفًدغ ربدققم منبلك رالحبقغيغو )سببمبل/أقللل 

2017(، بنكل ارشسغء شسبة %64 لبنكل ارفبقغو فا سن ارملاهدة 
شسبة %17 من ميملع ارسكغن. لقنكل ارلضع %9 من ارسكغن. 
للغم عام بلافل األلقغم اراققدة، فدا بم بحاقا ارعاقا من األسل 

ارمعقنقة اربا بعقلهغ ارشسغء لكبغل ارسن لاألطفغل. لبأبا ارشسغء كبغل 
ارسن لارحلامل لارملضعغو، لكذرك األنخغص ذلي اإلعغقة، ضمن 

ارمحبغيقن أقًضغ.

استراتيجية االستجابة
ارملحلة األلرى: إشنغء إاالة رلملقع من خالل يهغو اربشسقق ارمؤقبة 

باطا أكبل عاا ممكن من ارمسبلطشغو، لبخغصة ارمسبلطشغو 
ارمؤقبة لارعنلائقة لارميبمعغو ارمضقفة. لسلف قسبهاف اراعم مغ 

قدلت من 25,000 نخص فا كل بكبل رضمغن بلدا يمقع اراليئقن 
على ارحمغقة لارمسغعااو بكلامة. لسقاعل قطغع إاالة ارملاقع إرى 

اربسيقل ارعغيل راليئا ارللهقشيغ لسقعمل بغربشسقق ارلثقق مع قطغع 
ارحمغقة.

قمثل بطلقل ارملاقع ارالزم ربمكقشهغ من ارلصلل اركغفا لاحاة من 
بقن األلرلقغو، لبخغصة فا بلسقع ارمسبلطشغو حلل كلبلبغ رلشج 

لبغرل خغرا.  لردا أشنأ اردطغع فلقة عمل ربخطقط ارملقع بعمل على 
لضع خطة نغملة رلملقع، لذرك بغربشسقق مع ارحكلمة، من أيل 

إشنغء نبكة طلق ببقح إمكغشقة ارلصلل عبل ارملاقع ارياقاة لحلرهغ، 
لبسغعا فا بخفقف االكبظغظ. لسقبم امج ارصلف ارصحا لاربشقة 

اربحبقة، لكذرك ملقع ارملافق لشدغط اربلزقع لملاكز ارعملقغو، 
لذرك بغربشسقق مع اردطغعغو ذاو ارصلة. كمغ سقبم بحسقن ارملاقع 

اردغئمة األخلى من خالل أعمغل ارملقع ارصاقلة بمغ فا ذرك بخفقف 
االكبظغظ، لبثبقو ارمصغطت، لبمهقا ارطلق، لبلكقت ارملافق 

ارميبمعقة لاإلضغءة.

لسقيلي اردطغع لصا مشبظم رالحبقغيغو لارسكغن رضمغن بلفقل 
ارحا األاشى من ارخامغو لاالحبقغيغو األسغسقة، لقبم بببع اربافدغو 

ارياقاة لبحلكغو ارسكغن بهاف اعم اربخطقط رالسبيغبة.

ارملحلة ارثغشقة: ببلرى هقئغو إاالة ملاقع اإلقلاء اإلاالة اركغملة 
رلملاقع. لسقسبلزم ذرك بلايًاا لاربزاًمغ لاسًخغ من يغشت ارنلكغء 

ارلاغبقن فا بلسقع قالابهم على إاالة ارملاقع لباطقة ارملاقع اربا 
قليح أن قسبدل فقهغ اراليئلن رفبلة أطلل. لفا ضلء اردالاو 

ارمحالاة رلنلكغء، سلف بدلم ارمشظمة ارالرقة رلهيلة، بغربشسقق 
مع مفلضقة األمم ارمبحاة ارسغمقة رنؤلن اراليئقن لمكبت مفلضقة 

إغغثة اراليئقن لإعغابهم إرى ارلطن، باعم إاالة ملاقع اإلقلاء من 
خالل ارخامغو ارمبغنلة إرى يغشت ارنلكغء ارمشفذقن، بمغ فا ذرك 

اربالقت لاربليقه. 

سقبم بشغء بشقة بحبقة مؤقبة من خالل اربشسقق ارمسبمل للسم ارخلائط 
رعشغصل ارميبمع ارمحلا مع ارنلكغء ارمشفذقن. لسقنمل اربخطقط فا 
هذه ارملحلة بشغء بشقة بحبقة أكثل قلة لاسباامة بغربشسقق مع ارحكلمة 

لأصحغت ارمصلحة ارلئقسققن، بمغ فا ذرك صقغشة اربشقة اربحبقة 
ارحغرقة لارمسبدبلقة. لحقشمغ بكلن هشغك حغية إرى إعغاة بلطقن األسل 

بهاف بخفقف االكبظغظ لإشنغء ملافق رلخامغو، سقعمل اردطغع 
بغربعغلن مع قطغع ارحمغقة رضمغن ملاعغة ارنلاغل ارمبعلدة بغرحمغقة.

سلف بسبمل آرقة لصا االحبقغيغو لارسكغن فا بببع بحلكغو ارسكغن 
من خالل عملقغو بدققم  لصا االحبقغيغو لارسكغن ارمشبظمة، لبببع 

ارملاقع، للصا اربافق. لسلف قاطا لصا االحبقغيغو لارسكغن 
يمقع ارمشغطق اربا قمكن ارلصلل إرقهغ اربا قليا بهغ ارسكغن 

ارشغزحلن. 

الروابط
قدلم قطغع إاالة ملاقع اإلقلاء بإشنغء آرقغو راعم اإلحغرة ارفللقة 
رلحغالو إرى ارنلكغء فا ميغل ارحمغقة/ارعشف اردغئم على ارشلع 

االيبمغعا. لسبكلن هشغك أقضغً للابط مع نلكغء اربلاصل مع 
ارميبمعغو ربعزقز لسم خلائط ارخامغو ارميبمعقة. لسلف بشظل 
أشنطة بطلقل ملاقع اإلقلاء فا االحبقغيغو ارخغصة للفغهة يمقع 

ارفئغو ارضعقفة أثشغء بخطقط لإشنغء ارملاقع لارخامغو. لسقبم 
اربنغلل بغشبظغم مع ارهقئغو ارحكلمقة ذاو ارصلة، لمفلضقة إغغثة 

اراليئقن لإعغابهم إرى ارلطن، لمفلض ارمدغطعة، بنأن إاالة 
ارمسبلطشغو لبطلقل ملاقع اإلقلاء.

هدف إدارة المواقع 1:

بحسقن مسبلقغو ارمعقنة لبعزقز بداقم 
ارخامغو ارخغضعة رلمسغءرة رلشغزحقن 

ااخلًقغ فا ارمخقمغو لفا اربقئغو ارممغثلة 
رلمخقمغو. 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 2

هدف إدارة المواقع 2:

بزلقا ارعغملقن فا ارميغل اإلشسغشا 
لاريهغو ارفغعلة ارمحلقة لارسلطغو 

بغألالاو لارمعلفة ربطبقق مفغهقم إاالة 
ارملاقع لأفضل ارممغلسغو فا هذا 

ارصاا. 
يتعلق بالهدف االستراتيجي 2

هدف إدارة المواقع 3:

بببع للصا ارشزلح لحلكة ارسكغن 
رإلبالغ عن بداقم ارخامغو.

يتعلق بالهدف االستراتيجي 3

اقفقا بلل 
DPreux@iom.int

المحتاجون

1.2 ملقلن

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

56 ملقلن

األشخاص المستهدفون

1.2 ملقلن

عدد الشركاء
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 المياه والصرف
 الصحي والنظافة

)WASH( الصحية

نظرة عامة على االحتياجات
شظًلا رلزقغاة ارسكغشقة ارهغئلة عدت بافق اراليئقن ارللهقشيغ إرى 
كلكس بغزال، ببعلض ملافق ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة 

ارصحقة فا ارمسبلطشغو رضالط هغئلة. لفا ارمسبلطشغو ارعنلائقة، 
هشغك إمكغشقة محالاة رللصلل إرى ملافق ارمقغه لارصلف ارصحا، 

ممغ قزقا من خطل بفنا األملاض. لفا يمقع ارملاقع ُبنكل 
األلضغع ارسقئة رلصلف ارصحا خطًلا يسقًمغ على ارصحة ارعغمة. 

قشصت بلكقز قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارعغمة فا 
هذه ارملحلة من ارطلالئ على ضمغن ارحصلل على ارمقغه ارصغرحة 

رلنلت، لارحصلل على خامغو ارصلف ارصحا )ارملاحقض(، 
لبعزقز ارشظغفة ارعغمة بمغ فا ذرك بلزقع ارملاا غقل اراذائقة من 
ِقبل قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارعغمة. لبقشمغ ُقنقل 

اربحلقل األلرا إرى أن اآلبغل األشبلبقة غقل مللثة، بغرلغم من قلت 
ارملاحقض، إال أن اربللث فا ارمشغزل ُقثقل قلًدغ بغرًاغ. حقث بسبخام 

األسل مصغال مقغه غقل مأملشة شظًلا رلمسغفغو ارطلقلة اربا قدطعلهغ 
رللصلل رلمضخغو ارقالقة، رذا فهشغك احبقغيغو عغيلة ربلزقع 

ميملعغو ارملاا غقل اراذائقة من ِقبل قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا 
لارشظغفة ارصحقة. لال قاعل هذا اردطغع إرى معغرية ارمقغه ارمشزرقة 

بسبت عام فعغرقة هذه األشنطة اسبشغًاا إرى ارخبلاو ارمكبسبة فا 
ميغل ارخامغو ارممغثلة رلسكغن فا لالقة لاخقن فا مقغشمغل. 

لاسبشغًاا إرى ارمالحظغو ارمقااشقة، فإن ارمعال ارحغرا ربشغء 
ارملاحقض ال قبطغبق مع ارمعال ارذي بصبح فقه هذه ارملاحقض 

ممبلئة، لبغربغرا فها غقل صغرحة رالسبعمغل. كمغ أن عام ارلصلل 
إرى ارعاقا من ارمشغطق فا ارمخقمغو قعقق إزارة صلف ارملاحقض. 

بغإلضغفة إرى ذرك، رقس هشغك سعة كغفقة من حقث األلاضا 
ارمخصصة السبالم ارصلف ارذي قبم إزاربهغ من ارمخقمغو. لقبحث 

اردطغع حغرًقغ عن حللل فشقة رمعغرية منكلة إاالة ارصلف؛ لحبى 
اآلن، بعببل محطة معغرية مقغه ارصلف ارصحا ها ارباقل ارلحقا 
اردغبل رلبطبقق ربيشت اربللث ارمحبمل رطبدة ارمقغه اريلفقة. لهشغك 

أقًضغ حغية ناقاة ربخفقف اكبظغظ ارمسبلطشغو فا أقلت لقو ممكن 
ربيشت بفنا األملاض ارمحبملة.

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
لمن أيل إامغج ارمشظلل ارمبعلق بشلع اريشس لارعمل لاإلعغقة فا 
بلامج "ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة"، سلف بسعى 

ارمشظمغو إرى: بصشقف اربقغشغو حست شلع اريشس لارعمل، لمحغلرة 
بحدقق اربلازن بقن اريشسقن فا ميغل ارمقغه لارصلف ارصحا 

لارشظغفة ارصحقة، لبصمقم أشظمة ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة 
ارصحقة ربلبقة احبقغيغو اريمقع لرضمغن حصلل ارشسغء لارفبقغو 

لارفبقغن لارليغل على فلص مبكغفئة، لضمغن ارمنغلكة ارمبسغلقة 
رلشسغء لارليغل فا اربصمقم، لبشفقذ بلامج ارمقغه لارصلف ارصحا 
لارشظغفة ارصحقة لبدققمهغ لبالقت عاا مبسغلي من ارليغل لارشسغء 

لضمغن بلزقع ملاا ارشظغفة ارصحقة خالل فبلة ارحقض.

استراتيجية االستجابة
ارملحلة األلرى: سقنغلك نلكغء ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة 
ارصحقة فا بلفقل إمااااو ارمقغه من خالل بلكقت مضخغو قالقة، 

بمغ فا ذرك ميملعة من ارمضخغو ارقالقة ارسطحقة لارعمقدة ربيشت 
اسبشزاف ارملالا ارمغئقة لاالسبفغاة من كل ارمسبلاعغو اريلفقة. 

حقث قمكن أن قسبفقا مغ قصل إرى 1000 نخص من ارمضخة 
ارقالقة ارسطحقة، بقشمغ قمكن أن قسبفقا 2000 نخص من ارمضخة 

ارقالقة ارعمقدة. لقبمثل ارنلط ارلئقسا فا ضمغن زقغاة طغقة 
ارنلكغء ارمبعلدة بغرحفل ربلبقة االحبقغيغو. لهشغك مخغلف بنأن قالة 
طبدة ارمقغه اريلفقة على بحمل ارعاا ارحغرا من ارحغالو )بمغ فا ذرك 
احبمغل بسلت ارمقغه ارمغرحة(، لرذرك قلزم إيلاء بدققم رلبأثقل اربقئا 

رفهم اآلثغل على ارماى ارطلقل رالسبفغاة مشهغ فا لضع اربلامج. 

كمغ أن بلفقل ارمقغه ارشدقة من خالل ارشدل بغرنغحشغو سلف قلبا 
احبقغيغو ارسكغن فا ارمشغطق ارمحللمة من ارخامغو أل اربا بعغشا 

من شالة فا ارمقغه. لسقكفل نلكغء اردطغع بلدى ملاقع اإلقلاء 5 
ربلاو كحا أاشى رلنخص ارلاحا فا ارقلم؛ لسقبم ارلصلل إرى 10% 

من ميملع ارسكغن. لسقاعم نلكغء قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا 
لارشظغفة ارصحقة بحسقن شلعقة ارمقغه، بمغ فا ذرك إشنغء شظغم ملاقبة 

رلبحدق من يلاة ارمقغه على مسبلى ارمصال لمسبلى ارمشزل. لرن 
قبم بشفقذ معغرية ارمقغه ارمشزرقة أل غقلهغ من ارباابقل مثل اربطهقل 

ارنغمل رلمقغه بغركللل إال فا ارمشغطق اربا قليا بهغ بدغلقل بنأن 
اإلسهغل ارمغئا ارحغا أل عالمغو مبكلة ربفنا األملاض. لسقكلن 
هشغك سعة اسبقعغبقة رحغالو ارطلالئ ربلسقع شطغق معغرية ارمقغه 

بسلعة لكفغءة.

لسقبم زقغاة بشغء ارملاحقض على ليه ارسلعة حقث أن معال 
االمبالء أعلى من معاالو اربشغء. كمغ قشباا فصل ارملاحقض بقن 
ارليغل لارشسغء لضمغن إبغحبهغ رليمقع، لال سقمغ األنخغص ذلي 

اإلعغقة. لبعا مسأرة معغرية ارصلف لاربخلص مشه من ارمسغئل 
ارخطقلة؛ حقث قلزم بحاقا حل فشا على ليه ارسلعة. بغإلضغفة 

إرى ذرك، قلزم بعزقز يمع ارشفغقغو؛ لفا هذه ارملحلة من االسبيغبة 
سبلكز بلامج إاالة ارشفغقغو ارصلبة على اربخلص من ارشفغقغو فا 

ملاقع اإلقلاء.

لبغرشسبة رلشظغفة ارصحقة، سقضمن نلكغء اردطغع أن قكلن هشغك 
بلاصل مشسق حلل مسغئل ارشظغفة ارصحقة ارهغمة مثل: اسبخاام 
ارملاحقض، لاالسبعمغل اآلمن رلمقغه، لغسل ارقاقن فا األلقغو 

ارحلية، لإعااا ارطعغم، لاردضغء على اربالط فا ارعلاء. لسقبم 
بلزقع رلازم ارشظغفة ارصحقة لبلفقل رلازم اربياقا كل ثالثة نهلل. 
لبغرشسبة ربلزقع كل ميملعة من رلازم ارملاا غقل اراذائقة من ِقبل 
قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة، سقبلرى ارنلكغء 

لصا ملاكز اربلزقع ربدققم اركفغءة لارفعغرقة لبداقم بعلقدغو حبى قمكن 
بحسقن ميملعغو ارملاا. لسقبم بشفقذ آرقة لصا السبقعغت لسغئل 
ارشظغفة ارصحقة فا بعزقز لبحسقن باقل ارسللك، لكذرك بببع أي 

مؤنلاو رألملاض. 

ارملحلة ارثغشقة: سقبم بحسقن شسبة اسبخاام األنخغص ركل مضخة 
قالقة إرى مضخة قالقة لاحاة ركل 500 فلا. لبغرشظل إرى ارزقغاة 

اركبقلة فا عاا ارسكغن لارهنغنة ارمعللفة فا طبدة ارمقغه اريلفقة، 
سقكفل اردطغع ارلصا ارفعغل رمسبلاع ارمقغه اريلفقة لارخقغلاو 

ارباقلة ربيشت اربأثقل ارضغل ارمحبمل على ارسكغن. لبغرشسبة رلمخقمغو 
لارمسبلطشغو ارياقاة، فإن نلكغء اردطغع سقعززلن منغلكة 

اراليئقن فا بشغء ارملاحقض إرى يغشت بلزقع أالاو لمعااو بشغء 
ارملاحقض. لسقحصل حلارا %50 من ارلافاقن ارياا على أرلاح 

خلسغشقة ألمغكن االسبحمغم لبعض األغطقة اربالسبقكقة. لسقدلم 
قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة بإيلاء الاسة 
اسبدصغئقة بنأن يلاشت ارمعلفة لارسللك لارممغلسة بعا ثالثة 

أنهل. قيت لضع ريغن ردطغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة 
ارصحقة عشا إشنغء ارمخقمغو راعم ارملافق لارمحغفظة علقهغ لبعزقز 

ارسللكقغو ارصحقة.

الروابط
قعمل قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة بنكل لثقق 

مع قطغع ارصحة فقمغ قبعلق ببخفقف ارمخغطل اربا بهاا ارصحة 
ارعغمة لحغالو اربفنا، لكذرك اربعغلن مع قطغعغو ارباذقة لاربعلقم 
لاإلقلاء/ ارملاا غقل اراذائقة رضمغن إشنغء ملافق ارمقغه لارصلف 
ارصحا لارشظغفة ارصحقة بنكل كغٍف فا ارمؤسسغو لارمشغزل. كمغ 

سقعمل نلكغء قطغع ارمقغه لارصلف ارصحا لارصحة ارنخصقة 
بنكل لثقق مع قطغع ارحمغقة فقمغ قبعلق ببصمقم ملافق ارمقغه 

لارصلف ارصحا لارصحة ارنخصقة لبعققن أمغكشهغ ارمالئمة، 
لكذرك مع قطغع إاالة ارملقع حلل بخطقط ارمخقمغو لبصمقمهغ 

لبخفقف االكبظغظ ارسكغشا بهغ. 

الهدف األول لقطاع المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية:

ضمغن حصلل ارسكغن ارمسبهافقن 
بنكل آمن على مغ قدامه قطغع ارمقغه 

لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة من 
سلع لخامغو صلف صحا لمعللمغو 
لملافق رمشع باهلل ارظللف ارصحقة 

لاربمغس ارخامغو ارصحقة 

يتعلق بالهدف اإلستراتيجي 1، 2، 3

 أبل شعقم أم اي. نغفقلال بغرلكال
wash-cox@bd.missions-acf.org

 زاها محملا اللاشا
zmdurrani@unicef.org

المحتاجون

1.2 ملقلن

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

74 ملقلن

األشخاص المستهدفون

750,000

عدد الشركاء

17
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التواصل مع المجتمعات المحلية

 فقليقشقغ ملشكلقف
vmmoncrieff@gmail.com

هدف التواصل مع المجتمعات رقم 1:

بعزقز ارمشهيقة ارمشسدة رلبلاصل مع 
ارميبمعغو رلسللكقغو لارممغلسغو 

ارمشدذة رألللاح لبحسقن فلص ارحصلل 
على ارخامغو.  

يتعلق باألهداف االستراتيجية 1، 2

هدف التواصل مع المجتمعات رقم 2:

ضمغن ارمشهيقغو ارملحاة ريمع 
ارمالحظغو لمنغلكة اربقغشغو ارمحغسبة 

ارفعغرة رفئغو ارسكغن ارمبضللقن. 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 3

نظرة عامة على االحتياجات
لقا حاا بدققم االحبقغيغو ارسلقع مبعاا اردطغعغو )ميملعة اربشسقق 
ارمنبلك بقن اردطغعغو )ISCG( ، 6-7 سببمبل/أقللل، 2017( أن
ارلافاقن ارياا ال قعلفلن سلى اردلقل عن ارخامغو ارمبغحة لكقفقة 
ارلصلل إرقهغ. لكغشو االحبقغيغو ارلئقسقة من ارمعللمغو اربا بم 
بحاقاهغ ها إمكغشقة ارلصلل إرى ارخامغو ارصحقة، لفلص كست 

ارعقش، لارمعللمغو ارمبعلدة بغرلضع فا اردلى األصلقة رهؤالء 
ارلافاقن. أمغ االحبقغيغو ارثغشلقة اربا بم بحاقاهغ فكغشو ببمثل فا 

ارمعللمغو ارمبعلدة بغربلثقق، لعملقغو اربلزقع، لاراعم ارمبعلق 
بغرعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا. لكغشو أهم ثالثة مصغال 

رلمعللمغو كمغ قلا: األمم ارمبحاة لارمشظمغو غقل ارحكلمقة ارالرقة 
لارمشظمغو غقل ارحكلمقة؛ لارميبمعغو ارمضقفة؛ لميبمعغو 

ارلافاقن. 

لبغإلضغفة إرى ذرك، قلزم بغرضلللة إيلاء ارمزقا من اربدققمغو 
ارمشبظمة رالحبقغيغو ارمخبلفة من ارمعللمغو لمسبلقغو ارفهم 

لبفضقالو ارلاة لاالبصغالو راى ارليغل لارشسغء لارفبقغن لارفبقغو 
ربلفقل ارمعللمغو ارالزمة رلضع اربلامج. لهشغك حغية مغسة ربلفقل 

ارمعللمغو ارمشدذة رألللاح رلميبمعغو ارمحلقة بلاة لنكل قمكشهم 
فهمهمغ ربمكقن ارلصلل إرى ارخامغو، لبنيقع باققل ارسللك، لارحا 

من ارمخغطل. 

إن بمكقن اليئا ارللهقشيغ لارميبمعغو ارمضقفة من بداقم 
ارمالحظغو قعا أمًلا أسغسّقًغ ربمكقن االسبيغبة ذاو ارصلة 

لارملاعقة رلشزاع لارمبشغسبة مع األلضغع. لسقسغعا اسبخاام أشظمة 
ارمالحظغو، مثل خلقطة االسبيغبة ارميبمعقة ارخغصة بغرمشظمة 
ارالرقة رلهيلة )IOM(، بغإلضغفة إرى ارمالحظغو اإلضغفقة من 

خالل اربلعقة ارمسبهافة لارمنغلكة، مثل اسبطالعغو لأي اإلالاك 
لمشغقنغو ميملعغو اربلكقز، على بلفقل اربقغشغو اربا قمكن اميهغ 
فا مشبج قمكن أن قاعم عملقة ابخغذ اردلالاو على مسبلى اردطغع. 

لكغن اربافق ارياقا مصاًلا رلدلق فا ميبمعغو ارللهقشيغ اردغئمة 
لارميبمعغو ارمضقفة لارحكلمة لارميبمع اربشاالاقنا بصفة عغمة، 
بسبت اربشغفس على ارملالا لاردلارت ارشمطقة االيبمغعقة. لقا حاا 

بدققم االحبقغيغو ارسلقع مبعاا اردطغعغو ضلللة بذل اريهلا رلحا 
من اربلبلاو ارطغئفقة بقن اراليئقن لاربا كغشو مليلاة بغرفعل فا 
كلكس بغزال بلصلل ارلافاقن ارياا. لبحبغج ارميبمعغو ارمضقفة 
إرى معللمغو عن ارلضع ارحغرا ربدلقل خطل شنلت ارشزاعغو أل 

ارعشف أل اشبنغل اإلنغعغو أل حالث بلبلاو طغئفقة.  

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
أظهل بدققم رالحبقغيغو قبل حالث اربافق أن إمكغشقة لصلل ارشسغء 

لارفبقغو إرى ارمعللمغو لقالبهن على ابخغذ اردلالاو محالاة. 
لبنكل ارشسغء لارفبقغو لارفبقغن غغربقة اراليئقن. لهشغك حغية إرى 
بلفقل ارمعللمغو لارمنغلكة ارميبمعقة رلشسغء، مع إعطغء األلرلقة 
رألسل اربا بعقلهغ ارشسغء. لعاللة على ذرك، فإن ضمغن منغلكة 

األطفغل بصللة هغافة قبطلت اسبخاام مشهيقغو مبخصصة. لبغرمثل، 
قلايه األنخغص ذلل اإلعغقة بحاقغو فقمغ قبعلق بغرلصلل إرى 
ارمعللمغو لاالبصغالو، ممغ قعشا ضلللة إقالء اهبمغم خغص 

رضمغن لصلل ارمعللمغو إرى يمقع قطغعغو ارميبمع.

استراتيجية االستجابة
ارملحلة األلرى: ربحدقق أفضل اسبيغبة الحبقغيغو ارسكغن 

ارمبضللقن رلمعللمغو لاالبصغالو، لربمكقن ارمسغءرة ارفعغرة، 
سبدلم ميملعة عمل اربلاصل مع ارميبمعغو )CwC( ببشفقذ شملذج 

ارخامغو ارمنبلكة )CSM(. لسبسهل ميملعة عمل االبصغالو 
شملذج ارخامغو ارمنبلكة، كمغ سبسهل بلفقل ارلسغئل ارفعغرة 

فا ارلقو ارمشغست، ليمع لبحلقل ارمالحظغو لاعم اردطغعغو 
لإيلاءاو ارنلكغء اعبمغًاا على هذه ارمالحظغو. لقنبمل شملذج 

ارخامغو ارمنبلكة على مغ قلا؛

بدققم االحبقغيغو من ارمعللمغو لبفضقالو ارلاة/ اربلاصل راى   .1
ارميبمعغو.

بطلقل لبلبقت ألرلقغو ارلسغئل بغرلاة لاربشسقق ارصحقحقن   .2
ربعزقز ارسللكقغو لارممغلسغو ارمشدذة رألللاح. 

سقبم لضع مشهيقغو ملحاة ريمع ارمالحظغو ربمكقن اردطغعغو   .3
من ابخغذ اردلالاو. 

عدا أشنطة اربليقه لاربعلقم لبشغء اردالاو ارخغصة بغربلاصل مع   .4
ارميبمعغو ألعضغء ميملعة ارعمل لارحكلمة للسغئل اإلعالم 

لفلق اردطغعغو. 

شنل فلق اربلاصل ارميبمعا ربلبقة احبقغيغو منغلکة ارميبمع   .5
ارمحااة، علی ارشحل ارذي بحااه شدغط االبصغل/ ارفلق ارمقااشقة 

ارلئقسقة لاردطغعغو. 

إشنغء ملاكز/ محغلل رلمعللمغو ربداقم ارمعللمغو لاإلحغالو   .6
رمخبلف فئغو ارسكغن ارمبضللقن. 

اربمغسك االيبمغعا لمشع شنلت ارصلاعغو من خالل اربلعقة   .7
ارمليهة إرى ارميبمعغو ارمضقفة لميبمعغو ارللهقشيغ اردغئمة.

ارملحلة ارثغشقة: سبدلم ارملحلة ارثغشقة ببلحقا ارباطقة اريالافقة 
رضمغن حصلل يمقع ارميبمعغو ارمبضللة على خامغو ارمعللمغو، 

لإضفغء ارصباة ارلسمقة على ملاكز لفلق ارمعللمغو لبعزقزهغ. 
لسقسبمل شنل ارمعللمغو، لركشه سقنمل على شحل مبزاقا اردشلاو 
اربا بنلك ميملعغو أكثل اسبدلاًلا بنكل أفضل. لسقلكز بشغء 

قالاو ملفلي خامغو ارعمل اإلشسغشا على اربالقت ارمبعمق على 
إنلاك ارميبمع. لسلف قكلن هشغك بحلل شحل ارمزقا من أشنطة 

اربلاصل اربا قدلاهغ ارميبمع مثل إشبغج ارمحبلى على مسبلى 
ارميبمع لشنله.

المحتاجون

829,000

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

4 ملقلن

األشخاص المستهدفون

715,000

عدد الشركاء

3
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التنسيق

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

4 ملقلن

المؤسسات المستهدفة

45

عدد الشركاء

2

هدف التنسيق 1:
ضمغن االسبيغبة اإلشسغشقة ارفعغرة من 

خالل بعزقز اربشسقق بقن اردطغعغو على 
ارمسبلققن اربناقلا لاالسبلابقيا. 

يتعلق باألهداف االستراتيجية 1,2,3

هدف التنسيق 2:
بعزقز قالة ميبمع ارعمل اإلشسغشا على 
بشفقذ االسبيغبة اإلشسغشقة من خالل إشنغء 
محلل إشسغشا لبعزقز إاالة ارمعللمغو. 

يتعلق باألهداف االستراتيجية 1,2,3

نظرة عامة على االحتياجات
ردا فغقو سلعة لحيم بافق اراليئقن ارللهقشيغ بنكل سلقع اردالاو 

فا ميغل ارمسغعاة اإلشسغشقة على ارصعقا ارمقااشا. لرم قكن فا 
كلكس بغزال قبل بافق اراليئقن سلى 15 نلقًكغ )األمم ارمبحاة 

لارمشظمغو غقل ارحكلمقة ارالرقة لارلطشقة(. لركن سلعغن مغ 
لصل عاا مبزاقا من اريهغو ارفغعلة فا ارميغل اإلشسغشا رالسبيغبة 
رحغرة ارطلالئ - فهشغك 45 لكغرة بعمل اآلن، لهشغك أكثل من اثشبا 

عنل لكغرة بسعى رلحصلل على ملافدة، لعلى األليح سقنغلك 
ارمزقا. لقا كغشو هشغك اسبيغبة كبقلة من ارميبمع ارماشا، لخغصة 

ارمشظمغو اراقشقة، لكذرك اريهغو ارمغشحة غقل اربدلقاقة.

لفا شفس ارلقو، حاثو بحلالو كبقلة فا أالال لمسؤلرقغو 
ارحكلمة اسبيغبة رألزمة، بمغ فا ذرك بلسقع الل لزالة إاالة 

 اركلالث لاإلغغثة لشنل اردلاو ارعسكلقة.

 لفقمغ قبعلق بغربشسقق ارحكلما، بدلم هقئة ارعمل ارلطشا، اربا 
أشنئو عغم 2013 من خالل االسبلابقيقة ارلطشقة رلحكلمة بنأن 

ملاطشا لاليئا مقغشمغل غقل ارملثدقن لاربا بلأسهغ لزالة ارخغليقة 
مع أكثل من 22 لزالة، بغإلنلاف على االسبيغبة. لقشعكس ذرك من 

خالل فلقة عمل ارمحغفظة اربا قلأسهغ ارشغئت ارمفلض فا مشطدة 
كلكس بغزال. 

لقبطلت اربعدقا ارمبزاقا فا عاا لحيم اريهغو ارفغعلة ارمعشقة هقكالً 
بشسقدًقغ معزًزا رضمغن بليقه ارملالا بنكل صحقح رللصلل إرى 
األنخغص ارمحبغيقن بسلعة لفعغرقة. لقا شنأو ميغالو ياقاة 

ببطلت اربشسقق، بمغ فا ذرك ارلليسبقغو، اربا أشنئو كدطغع ياقا، 
فضالً عن االبصغل بغريهغو ارفغعلة ارعسكلقة. لفا قلشقل 2017، 

بم االبفغق على هقكل بشسقق قطغعا، لارذي بسبضقفه ارمشظمة ارالرقة 
رلهيلة، اسبيغبة ألزمة ارللهقشيغ. كمغ أن ارلكغالو ارلائاة ارمعقشة 

من خالل هذا ارهقكل، مليلاة اآلن فا بسعة قطغعغو لفلقدقن 
رلعمل. لقعمل فلقق اربشسقق ارمنبلك بقن اردطغعغو )ISCG( فا 
إطغل اربليقه االسبلابقيا ارذي قدامه فلقق ارسقغسغو ارذي قضم 
األمم ارمبحاة لارمشظمغو غقل ارحكلمقة ارالرقة لاريهغو ارمغشحة 

على ارصعقا ارلطشا. لقا بم االبفغق على ضلللة بعزقز هذا ارهقكل 
اربشسقدا لملايعبه بمغ قكفل مالءمبه رلالض ارمشنلا.

استراتيجية االستجابة
ربلبقة مبطلبغو اربشسقق، سقبم ملايعة هقكل اربشسقق اردطغعا ارحغرا 

لبعزقزه. لقنمل ذرك بعققن كبقل مشسدا رالسبيغبة، لمدله فا 
كلكس بغزال. لسقبلدى فلقق اربشسقق ارذي بدلاه ارمشظمة ارالرقة 

رلهيلة مسغهمغو من مکبت األمم ارمبحاة ربشسقق ارنؤلن اإلشسغشقة 
)AيUNOC( لارمشظمة ارالرقة رلهيلة لارمشظمغو غقل ارحکلمقة 

أل نبکغو ارمشظمغو غقل ارحکلمقة ارشغنطة فا االسبيغبة، كمغ 
سقدام خامة منبلکة ريمقع اريهغو ارفغعلة فا ارميغل اإلشسغشا، 

بهاف أسغسا لهل بسهقل االسبيغبة ارفعغرة لارسلقعة لارنغملة اربا 
بلبا احبقغيغو اليئا ارللهقشيغ. لسقدلم فلقق اربشسقق ببعزقز 

ارمهغم لبلسقع شطغقهغ، بمغ فا ذرك: االبصغل ارعسكلي لارحكلما، 
لبشسقق ارمشظمغو غقل ارحكلمقة، لإاالة ارمعللمغو، لاربشسقق 

ارمقااشا، لارلصا لاربدققم، لبداقم اربدغلقل لاالبصغالو.

لسقشبدل اربشسقق بقن اردطغعغو إرى مسبلى مقااشا، حقث قدلم 
ببسهقله  ملكز رلعملقغو اإلشسغشقة لارذي سقلفل رليهغو ارفغعلة 
فا ارميغل اإلشسغشا أمغكن مخصصة رإلقغمة لارمكغبت فا ملقع 

اسبلابقيا، مع ارحصلل على اعم من ارنلاكة ارالرقة اإلشسغشقة 
)PيI( فا إشنغئهغ. 

لسقكلن رلبشسقق األلرلقغو اربغرقة:

اعم يهلا فلقق ارسقغسغو لفلقق اربشسقق ارمنبلك بقن 
اردطغعغو البخغذ قلالاو بنأن ارعملقغو لقضغقغ ارسقغسغو 

ارلئقسقة لاربحاقغو األمشقة. 

اربلصل رفهم منبلك لمبعمق رالحبقغيغو فا ارمسبلطشغو   	
ارعنلائقة لارمؤقبة لمخقمغو اراليئقن لارميبمعغو ارمضقفة من 
خالل بسهقل اربدققمغو ارمنبلكة بقن اردطغعغو لارلصا لبحلقل 

اربقغشغو.

بعزقز إاالة اربقغشغو لارمعللمغو، بمغ فا ذرك األسئلة ارخمسة 
)من لمغذا لمبى لأقن لرمغذا لكقف؟(، شقغبة عن الائل ارعمل 

اإلشسغشا راعم ابخغذ اردلالاو االسبلابقيقة لاربشفقذقة. 

إاالة اللة بلشغمج االسبيغبة: من خالل بطلقل لملايعة خطط   	
االسبيغبة لارطلالئ، للصا خطط االسبيغبة لبدققمهغ. 

ضمغن ليلا للابط لاضحة لفعغرة مع ارحكلمة؛ لبعزقز اربعغلن   	
مع ارسلطغو ارحكلمقة ارلطشقة لارمحلقة. 

اعم بلسقع شطغق االسبيغبة لاسباامبهغ من خالل اربشسقق ارفعغل 
بقن ارمشظمغو ارالرقة غقل ارحكلمقة لارمشظمغو غقل ارحكلمقة، 

بمغ فا ذرك اعم يهلا بشغء اردالاو.  

لصا اردقلا ارمفللضة على إمكغشقة ارلصلل لبحلقلهغ لإنلاك 
األطلاف ارمعشقة من أيل معغرية ارنلاغل اإلشسغشقة. 

قبم ارعمل، بغربعغلن مع قطغع ارحمغقة، على ضمغن ارالل 
ارملكزي رلحمغقة لبعمقمهغ على شطغق االسبيغبة، فضالً عن 

ارمعغرية ارمالئمة رلمسغئل ارملاضقعقة لارمسغئل ارمنبلكة 
بقن عاة قطغعغو، بمغ فا ذرك شلع اريشس لارعمل لاإلعغقة 
لاالسباامة اربقئقة لارشدا لاربلاصل مع ارميبمعغو ارمحلقة. 

بلسقع شطغق مبغالاو اراعلة لاريهلا ارمبذلرة ربعبئة ارملالا. 

هدف التنسيق 3:
ضمغن اراعم ارفعغل لبعبئة ارملالا اعًمغ 

رالسبيغبة اإلشسغشقة اريمغعقة، بمغ فا ذرك 
ارنلكغء ارلطشققن لارمحلققن.

يتعلق باألهداف االستراتيجية 1,2,3

 مغلغل بغلس
mbaars@iom.int
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القطاعات المتعددة )استجابة الالجئين المسجلين(

نظرة عامة على االحتياجات
بعا أن اسبضغف اراليئلن ارمسيللن فا كلبلبغرلشغ لشغقغبغلا 

عنلاو اآلالف من ارلافاقن ارياا من بافدغو اراليئقن فا أكبلبل/
بنلقن األلل 2016 لأغسطس/آت 2017، بعلضلا رضالط كبقلة 

مبعلدة بظللف ارمألى لارنبكغو ارميبمعقة لارخامغو األسغسقة. 
بحبغج اربشقة اربحبقة ارعغمة رلمخقمغو اربا ببلالح من ارمألى إرى 
ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة )يWAS( لارمشنآو 

ارصحقة اربا كغشو الن ارمسبلى ارمطللت بغرفعل قبل أكبلبل/بنلقن 
األلل 2016 إرى اإلصالح لاربحسقن بعا اسبخاامهغ رماة عغم لاحا 

بمداال ضعف عاا األنخغص ارمسبهافقن. 

كمغ أن نبكغو اإلحغرة من أيل ارحمغقة، سلاء من خالل ارنلكغء 
أل ارميبمعغو، قا بيغلزو أقًضغ قالابهغ لببطلت ارباعقم من خالل 
بعزقز ارنلكغء ارحغرققن لبحاقا ارنلكغء ارياا لإعغاة بشغء ارنبكغو 

ارميبمعقة اربا بفككو فا أعدغت اربافدغو ارمببغرقة. لبميلا أن 
بخف ارضالط ارملدغة على عغبق ارماالس اربا ُبسبخام حغرًقغ كمألى 
رللافاقن ارياا، قيت اسبئشغف ارخامغو اربعلقمقة لبعزقزهغ رألطفغل 

اراليئقن ارمسيلقن، لهذا قنمل إضغفة ارصفلف ارمبغحة لبحسقن 
شلعقة اربعلقم. لأخقًلا، أاى اربضغعف ارناقا فا عاا ارسكغن فا 

ارمخقمغو ارمسيلة إرى زقغاة خطل اإلصغبة بغألملاض، لاربعلض 
رلعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا، لارعشف اريشسا، لاإلبيغل فا 
اربنل، ممغ قبطلت مزقًاا من يهلا اربلعقة بنأن ارشظغفة ارصحقة، 

لارعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا، لارعشف اريشسا، لاإلبيغل فا 
اربنل.

النوع االجتماعي والسن واإلعاقة
قيلي يمع لبحلقل اربقغشغو ارمصشفة ارمبعلدة بغريشس لارعمل )بمغ فا 
ذرك ملاطن ارضعف( كمغ قبم اسبخاامهغ ربليقه بصمقم لبشفقذ ارحمغقة 
لبداقم ارمسغعاة. إنلاك ارميبمع لاسبنغلبه )بغسبخاام مشهيقة ارعمل 

لاريشس لاربشلع( فا يمقع ملاحل اللة اربلامج اإلشسغشقة؛ بمغ فا 
ذرك اربصمقم لاربدققم اربنغلكا لملاقبة بشفقذ ارمنللع. لبغإلضغفة 
إرى ذرك، سقبم بنكقل يمقع ارهقغكل ارميبمعقة ذاو ارصلة رضمغن 

بمثقل بشسبة %50 رلشسغء ل%50 رلذكلل ربعزقز ارفعغرقة.

استراتيجية االستجابة
إصالح ارمألى: سقحاا بدققم ظللف ارمألى فا مخقمغو ارمسيلقن 

ارسدغئف األكثل حغية رإلصالح أل ارمعلضة رلظللف اريلقة 
اردغسقة، لمن بقشهغ بلك اربا بضم اراليئقن ارمعلضقن رلخطل 

-ال سقمغ ارشسغء لاألطفغل- لاربا قشباا أن بحصل على األلرلقة 
رإلصالح، أل بحبغج إرى باابقل مؤقبة على ارماى اردصقل مثل بلكقت 

األغطقة اربالسبقكقة.

ارصحة / ارباذقة لإصالحغو مشنآو ارمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة 
ارصحقة: سقبم بشظقف لإصالح مشنآو ارمقغه لارصلف ارصحا 

لارشظغفة ارصحقة اربا عغشو من بافق اراليئقن إرى يغشت بشغء مشنآو 
ياقاة رلمقغه لارصلف ارصحا لارشظغفة ارصحقة رضمغن عام إثدغل 

أي لافاقن ياا قبدلن فا بلك ارمخقمغو ارمسيلة رلمشنآو ارحغرقة 
ارمخصصة راليئقن ارمسيلقن فدط. لببم زقغاة إشبغج ارمقغه رلسمغح 

رللافاقن ارياا ارذقن قعقنلن ااخل ارمخقمغو لخغليهغ على حا سلاء 
بغرلصلل إرى ارمقغه ارصغرحة رلنلت. لسقيلي فحص ارباذقة ربدققم 

آثغل منغلكة اراليئقن ارمسيلقن رحصصهم اراذائقة مع ارلافاقن ارياا 
من كل أكبلبل/بنلقن األلل 2017 لأغسطس/آت 2017.

بلفقل ارملاا غقل اراذائقة: سقيلي بزلقا اراليئقن ارمسيلقن 
ارمعلضقن رلخطل لارذقن قسبمللن فا اسبضغفة ارلافاقن ارياا 

)سلاء من أكبلبل/بنلقن األلل 2016 أل أغسطس/آت 2017( 
بغرعشغصل غقل اراذائقة اربكمقلقة رللفغء بغرعاا ارفعلا )فا مدغبل ارعاا 

ارمسيل( من اراليئقن ارذقن قعقنلن ضمن عغئلة.

ارحمغقة: بغإلضغفة إرى بحاقث بقغشغو اربصشقف لاربسيقل بنكل 
مسبمل، سقبم إنلاك ارنلكغء أل بلسقع قالابهم ربعققن ملظفقن 

لمبطلعقن ربالقت لبشسقق نبكغو إضغفقة رحمغقة ارميبمع لشظم 
رإلحغرة. لسقبم بلظقف ارمزقا من ارمبطلعقن من أيل بلفقل ارحمغقة 

ارميبمعقة لحل ارشزاعغو رلحفغظ على شسبة يقاة بقن اراليئقن 
لارمبطلعقن )أي أن ارمبطلع سقكلن راقه ارمزقا من ارلقو ربدققم 

حغالو ارحمغقة لإحغربهغ بنكل صحقح إذا كغن قبعغمل مع 10 حغالو 
فا األسبلع بنكل أفضل من بعغمله مع 20 حغرة فا شفس ارفبلة 

ارزمشقة(. لسقبم اردقغم بحمالو بلعقة بنأن ارشظغفة ارصحقة، لمخغطل 
ارعشف اردغئم على ارشلع االيبمغعا، لارعشف اريشسا، لاالبيغل 

فا اربنل لاربحلكغو اربحلقة ارمسبدبلقة، حقث بسبهاف اراليئقن 
األكثل بعلًضغ رهذه ارمخغطل )األطفغل لارنغبغو لارنبغن(. لسقبم 

إشنغء آرقغو بعدت األسل بغربنغلل مع ارليشة ارالرقة رلصلقت األحمل 
راليئقن ارمسيلقن ارذقن فدالا االبصغل بأقغلبهم فا مقغشمغل.

الهدف المتعدد 1:

زقغاة لصلل اراليئقن إرى ارخامغو 
ارمشدذة رألللاح مثل ارصحة لاراذاء 
لارمألى لارحمغقة لارمقغه لارصلف 

ارصحا لارشظغفة ارصحقة 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

الهدف المتعدد 2:

ملاصلة اربسيقل لاربصشقف على 
أسغس فلاي، لضمغن لضع آرقغو 

اإلحغرة رضحغقغ ارعشف اردغئم على ارشلع 
االيبمغعا لارعشف اريشسا لاسباامبهغ 

يتعلق باألهداف االستراتيجية 1، 3

ما بقلالاكا 
 terawaki@unhcr.org

المحتاجون

33,000

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

7.6 ملقلن

األشخاص المستهدفون

33,000

عدد الشركاء

2
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ارمسغهمة فا خطة االسبيغبة اإلشسغشقة
رالطالع على شظلة عغمة على االحبقغيغو اإلشسغشقة لخطة 

االسبيغبة اإلشسغشقة لبدغلقل ارملاقبة رلالرة، لرلببلع مبغنلة 
رلمشظمغو ارمنغلكة فا ارخطة، قليى زقغلة ارملقع اربغرا:

www.humanitarian 
response.info/operations/bangladesh

ارببلع من خالل ارصشالق ارملكزي 
)CERF( رملايهة ارطلالئ

قلفل ارصشالق ارملكزي رملايهة ارطلالئ بملقالً مبائًقغ 
سلقًعغ ربشفقذ اإليلاءاو اربا بسغعا على إشدغذ ارحقغة فا بااقة حغالو ارطلالئ 

لارعملقغو اإلشسغشقة األسغسقة غقل ارمملرة بملقالً كغفًقغ فا األزمغو ارممباة. 
لقبلدى ارصشالق ارملكزي رملايهة ارطلالئ ارذي قاقله مكبت بشسقق ارنؤلن 

اإلشسغشقة مسغهمغو من يهغو مغشحة مخبلفة -ال سقمغ ارحكلمغو، بغإلضغفة 
أقًضغ إرى ارنلكغو ارخغصة لارمؤسسغو لاريمعقغو ارخقلقة لاألفلاا- حقث 

قبم بيمقعهغ فا صشالق لاحا. لقسبخام هذا ارصشالق رملايهة األزمغو 
فا أي مكغن فا ارعغرم. بعلف على ارمزقا من ارمعللمغو حلل ارصشالق 

ارملكزي رملايهة ارطلالئ لكقفقة ارببلع من خالل زقغلة ارملقع اإلركبللشا 
رلصشالق: 

/www.unocha.org/cerf/our-donors 
how-donate

مسغعااو اإلغغثة ارعقشقة
بحث األمم ارمبحاة ارمغشحقن على بداقم ببلعغو شداقة باالً من بداقم ببلعغو عقشقة، رضمغن أقصى قال من ارسلعة لارمللشة، لضمغن بلفقل ارملاا 

اإلغغثقة اربا بمس ارحغية إرقهغ.  إذا كغن بإمكغشك بداقم مسغهمغو عقشقة فدط اسبيغبًة رلكلالث لحغالو ارطلالئ، قليى االبصغل بـ:

logik@un.org

تسجيل مساهماتك واالعتراف بها

قاقل مكبت بشسقق ارنؤلن اإلشسغشقة خامة اربببع ارمغرا )FTS( اربا بسيل يمقع ارمسغهمغو اإلشسغشقة ارمدامة )ارشداقة لارعقشقة لمبعااة 
األطلاف لارثشغئقة( رحغالو ارطلالئ. لارالض مشه هل بكلقم لإظهغل اريهغو ارمغشحة بداقًلا ركلمهغ، لإظهغل ارمبلغ اإليمغرا رلبملقل، 

 لكنف ارفيلاو ارمليلاة فا خطط ارعمل اإلشسغشا. ارليغء اربلاصل مع خامة اربببع ارمغرا سلاء عبل اربلقا اإلركبللشا
http://fts.unocha.org أل من خالل شملذج بدلقل ارمسغهمة عبل اإلشبلشو على ارملقع fts@un.org

دليل المنح

 خطة
االستجابة 
اإلنسانية
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األهداف والمؤشرات والغايات

قطاع التعليم
الهدف األول لقطاع التعليم: تمكين حوالي 370،000 من الفتيات والفتيان المتأثرين باألزمات من الحصول على التعليم المبكر والتعليم األساسي 

يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 2  غير النظامي في بيئة آمنة توفر لهم الحماية 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ارفبقغو لارفبقغن بمغ فقهم 
ارمعغققن ارملبحدقن بغربعلقم ارمبكل 

لاربعلقم غقل ارشظغما

450,00025,000370,000

الهدف الثاني لقطاع التعليم: توظيف وتدريب أكثر من 6،000 معلم على توفير المعلومات المنقذة لألرواح والدعم النفسي واالجتماعي األساسي  
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

9,00006,000عاا ارمعلمقن ارمعقشقن لارمالبقن

الهدف الثالث لقطاع التعليم: تمكين حوالي 370،000 من الفتيات والفتيان المتأثرين باألزمة من عمر 4 أعوام وحتى 18 عاًما من تلقي التعليم 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 3 في حاالت الطوارئ 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل
عاا األطفغل ارذقن قبم ارلصلل 

إرقهم بمسبلزمغو اربعلقم
450,0000370,000

األمن الغذائي

يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1 الهدف األول لألمن الغذائي: ضمان توفير المساعدة في حاالت الطوارئ في الوقت المناسب 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا األنخغص ارذقن قبلدلن 
ارمسغعاة اراذائقة، بمغ فا ذرك 

ارباذقة اربكمقلقة

1,167,0000974,000

عاا األسل ارمسبهافة اربا بسبهلك 6 
أل أكثل من ارميملعغو اراذائقة )ذاو 

الية اربشلع اراذائا ارعغرقة رألسلة 
)DDSي((

1,200,000050%

 الهدف الثاني لألمن الغذائي: التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة واألسر األشد ضعًفا في المجتمعات المضيفة والروهينجا
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل
عاا األنخغص ارذقن قحصللن على 

اعم سبل كست ارعقش
433,0000150,000

عاا األسل فا أعلى اسبلابقيقة 
رلبأقلم 

بدلقل فئة الية مؤنل األااء

1,200,000020%

2017_HRP_Bangladesh_161017_Final_Print_AR_P_15_52.indd   35 10/20/2017   2:20:07 PM



اردسم ارثغرث - ارمالحق: األهااف لارمؤنلاو لاراغقغو

36

القطاع الصحي

هدف الصحة رقم 1: تحسين إمكانية حصول السكان المتضررين من األزمات على الخدمات الصحية األساسية والثانوية المنقذة لألرواح بهدف 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1 الحد من األمراض والوفيات التي يمكن تفاديها 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارلالاة  رعاا حغالو  ارمئلقة  ارشسبة 
اربا باعمهغ قغبالو مغهلاو

36,000050%

عاا ارمشنآو ارصحقة ارمزلاة 
بلعغقة ارطلالئ األسغسقة رلبلرقا/ 
500,000 نخص، حست ارلحاة 

اإلاالقة

94 2

هدف الصحة 2: توفير الرعاية الصحية المنقذة لألرواح للوالدة، وصحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة، لتقليل حاالت األمراض والوفيات بين 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1 و3 األمهات واألطفال حديثي الوالدة 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ارمشنآو ارصحقة اربا بلفل 
خامغو ارمعغرية ارسلقلقة رحغالو 

االغبصغت )CMR( على ماال 
ارسغعة

20920

هدف الصحة رقم 3: ضمان الوقاية واالستعداد واالستجابة لمواجهة تفشي األمراض التي تنطوي على إمكانات وبائية، وغيرها من حاالت 
يتعلق ذلك باألهداف االستراتيجية 1 و2 الطوارئ الصحية 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

% من ارملافق ارصحقة اربا بدام 
بدغلقل إرى أشظمة اإلشذال ارمبكل 

 )EWARS( لاالسبيغبة ارحلية
لفًدغ رلياالل ارزمشقة ارمبفق علقهغ

100%080%

قبم ارحفغظ على معاالو ارلفقغو 
ارشغيمة عن ارحغالو )CFR( بحقث 

بكلن الن ارمسبلقغو ارمدبلرة
)اركلرقلا لارحصبة لارالسشبغلقغ(

اركلرقلا: >=%1غقل مبغح 1,200,000
ارحصبة: > 5%

ارالسشبغلقغ: >= 1%

اللوجستيات
 الهدف األول لقطاع اللوجستيات: تحسين التنسيق داخل قطاع الخدمات اللوجستية اإلنسانية ومع السلطات الوطنية لدعم توفير استجابة فعالة�

يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 2
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارمشظمغو اربا بسغهم فا اإلمااا/
اربخطقط ل/أل بدققمغو ارلليسبقغو 

ل/أل معللمغو اردالاو اربا 
ببم منغلكبهغ مع ميبمع ارعمل 

25010اإلشسغشا األلسع شطغًقغ

عاا ارمشظمغو اربا بحضل ايبمغعغو 
مشبظمة ربشسقق قطغع ارلليسبقغو

25020
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الهدف الثاني لقطاع اللوجستيات: ضمان الوصول إلى الخدمات اللوجستية المهمة لدعم توفير سلسلة إمداد فعالة ومستمرة بدون انقطاع� 
يتعلق بالهدف االستراتيجي 1

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل
ارشسبة ارمئلقة رطلبغو ارخامة ارخغصة 

بمشغلرة اربضغئع اربا بم ارلفغء بهغ
100%085%

االتصاالت في حاالت الطوارئ

الهدف االستراتيجي 1: توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات الحيوية لمجتمع االستجابة
يتعلق ذلك باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ارمشغطق اربناقلقة ارمنبلكة اربا 
قبم بلفقل خامغو االبصغالو األمشقة 

رهغ

101

عاا ارمشغطق اربناقلقة ارمنبلكة اربا 

قبم بلفقل خامغو ابصغل اربقغشغو رهغ

101

ارشسبة ارمئلقة رلمسبخامقن ارذقن أبلالا 
عن لضغهم عن خامغو االبصغالو 

فا حغالو ارطلالئ

100%0%80%

 الهدف االستراتيجي 2: تنسيق االستجابة لالتصاالت في حاالت الطوارئ وتبادل المعلومات بين الشركاء
يتعلق ذلك باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل
هشغك بشقة بشسقق قلقة ربكشلرليقغ 

ارمعللمغو لاالبصغالو
101

قبم إشنغء إاالة ارمعللمغو لمشصة 
اربعغلن لمبغبعة بحاقثهغ

101

إيلاء بدققم الحبقغيغو بكشلرليقغ 
ارمعللمغو لاالبصغالو رميبمع ارعمل 

اإلشسغشا

101

ارمنغلكة مع ميملعة اربلاصل مع 
ارميبمعغو بنأن مبطلبغو بكشلرليقغ 
ارمعللمغو لاالبصغالو رفئغو ارسكغن 

ارمبضللقن

101

التغذية
هدف التغذية رقم 1: تتاح للفتيان والفتيات دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات إمكانية الوصول إلى التشخيص المبكر والعالج المنقذ 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1 لألرواح من سوء التغذية الحاد في المناطق المتضررة لمدة 6 أشهر 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل
عاا األطفغل الن سن ارخغمسة ارذقن 

بم فحصهم بنأن اإلصغبة بسلء 
ارباذقة

اإليمغرا: 348,000 
ارفبقغن:168,000

ارفبقغو: 180,000

اإليمغرا: 243,600اإليمغرا: 0
ارفبقغن: 117,600
ارفبقغو: 126,000

عاا األطفغل الن سن ارخغمسة ارذقن 
بم عاليهم من سلء ارباذقة ارحغا

اإليمغرا: 16,965
ارفبقغن: 8,190
ارفبقغو: 8,775

 اإليمغرا: 11,876اإليمغرا: 0
 ارفبقغن: 5733
ارفبقغو: 6143
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عاا األطفغل ارذقن ببلالح أعمغلهم 
بقن 6 أنهل إرى 59 نهًلا لارذقن 

خضعلا رلعالج من سلء ارباذقة ارحغا 
ارمبلسط

اإليمغرا: 45,846 ارفبقغن: 
21,777

ارفبقغو: 24,069

اإليمغرا: 32,092اإليمغرا: 0
ارفبقغن: 15,244
ارفبقغو: 16,848

هدف التغذية رقم 2: تتاح للفتيان والفتيات دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات إمكانية الوصول إلى خدمات التغذية للوقاية من سوء 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1 التغذية الحاد في المناطق المتضررة لمدة 6 أشهر 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا األطفغل من عمل 6 أنهل 
إرى 59 نهًلا ارذقن بلدلا مكمالو 

فقبغمقن أ

اإليمغرا: 240,000
ارفبقغن: 114,000
ارفبقغو: 126,000

اإليمغرا: 168,000اإليمغرا: 0
ارفبقغن: 79,800
ارفبقغو: 88,200

عاا ارشسغء ارحلامل لارملضعغو 
)PLW( ارالبا بلدقن اسبنغلاو 

حلل ممغلسغو باذقة ارلضع لصاغل 
)IYCF( األطفغل

اإليمغرا: 84,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 120,000

عاا ارفبقغو ارملاهدغو اربا بم 
ارلصلل إرقهن بمكمالو حمض 

ارفلرقك لاربخلص من اراقاان

اإليمغرا: 142,800اإليمغرا: 0اإليمغرا: 204,000

هدف التغذية رقم 3: تعزيز تنسيق قطاع التغذية فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ والرصد الفعال لالستجابات التغذوية في حاالت الطوارئ وبناء قدرات 
يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 1 الشرکاء 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ايبمغعغو قطغع ارباذقة اربا 
بم عداهغ

اإليمغرا: 12اإليمغرا: 0اإليمغرا: 12

عاا بدققمغو قطغع ارباذقة اربا بم 
إيلاؤهغ

اإليمغرا: 2اإليمغرا: 0اإليمغرا: 2

عاا بالقبغو قطغع ارباذقة اربا 
بم إيلاؤهغ

اإليمغرا: 2اإليمغرا: 0اإليمغرا: 2

 هدف الحماية رقم 1: تحسين الوصول إلى المنطقة، تقليل اإلعادة القسرية واالحتجاز،
يتعلق ذلك باألهداف االستراتيجية 1 و3 زيادة حرية الحركة 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ارباخالو فقمغ قبعلق 
بغرممغلسغو ارحكلمقة 
اإليمغرا: غقل مبغح

عشا شدطة اراخلل

اإليمغرا: 90اإليمغرا: 15اإليمغرا: غقل مبغح

ارشسبة ارمئلقة رلباخالو رمشع أل إشهغء 
االحبيغز بسبت اراخلل غقل ارمنللع 

/ اإلقغمة غقل ارمنللعة

اإليمغرا: 200اإليمغرا: 30اإليمغرا: غقل مبغح

عاا اريلالو اربفداقة رملاقبة 
إيلاءاو ارحمغقة على ارحالا

اإليمغرا: 120اإليمغرا: 20اإليمغرا: غقل مبغح

يتعلق ذلك بالهدف االستراتيجي 3 هدف الحماية رقم 2: توسيع نطاق التسجيل لكل الجئي الروهينجا وتحسين إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية 

الهدفخط األساسالمحتاجونالمؤشر
ارشسبة ارمئلقة رألنخغص ملضع 
االهبمغم ارذقن ببغح رهم بقغشغو بم 

بصشقفهغ حست اريشس لارعمل 
لارملقع لاربشلع

اإليمغرا: %100اإليمغرا: %0اإليمغرا: 100%
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ارشسبة ارمئلقة رألنخغص ملضع 
االهبمغم ارمسيلقن على أسغس 

فلاي

اإليمغرا: %70اإليمغرا: %0اإليمغرا: 100%

ارشسبة ارمئلقة رفلقق اربسيقل 
ارياقا ارذقن بلدلا اربالقت على 

اربسيقل

اإليمغرا: %100اإليمغرا: %0اإليمغرا: 100%

هدف الحماية رقم 3: تحسين إمكانية الوصول وجودة االستجابة )في الوقت المناسب، بأمان، مناسبة للعمر واإلعاقة، ومالئمة للنوع( 
وخدمات الوقاية للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي  يتعلق ذلك باألهداف االستراتيجية 1 و3

الهدفخط األساسالمحتاجونالمؤشر
عاا حلااث ارعشف اردغئم على ارشلع 

االيبمغعا اربا بم اإلبالغ عشهغ 
لإحغربهغ إرى ارخامغو حست ارعمل 

لاريشس]1[

غقل مبغح0غقل مبغح

عاا ارمسغحغو اآلمشة اربا بم 
إشنغؤهغ، حست ارملقع

100565

عاا يلسغو اربلعقة بغرعشف اردغئم 
على ارشلع االيبمغعا اربا بم 

إيلاؤهغ، حست ارملقع

29,865012,700

هدف الحماية رقم 4: توفير خدمات الحماية واألمان لتحسين آلية االعتماد والتأقلم لدى األطفال، مع تلقي األطفال المعرضين لمخاطر الحماية 
 للدعم الذي يشبه الدعم االجتماعي )إدارة الحالة( بما في ذلك تتبع األسر والرعاية البديلة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين

يتعلق ذلك باألهداف االستراتيجية 1 و3 عن ذويهم 

الهدفخط األساسالمحتاجونالمؤشر
عاا حغالو ارلصلل إرى هقغكل 

ارمسغحغو ارصاقدة رألطفغل
اإليمغرا: 220اإليمغرا: 128اإليمغرا: 220

عاا األطفغل غقل ارمصحلبقن 
لارمشفصلقن عن ذلقهم لغقلهم من 
األطفغل ارمعلضقن رلخطل ارذقن بم 

بحاقاهم لبسيقلهم

اإليمغرا: 3000اإليمغرا: 1638اإليمغرا: 3000

عاا أخصغئا ارحغالو ارذقن قبلدلن 
اربالقت على إاالة ارحغالو

اإليمغرا: 300اإليمغرا: 0اإليمغرا: 300

هدف الحماية رقم 5: عدد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )PSN(، بما في ذلك الفتيان والفتيات، الذين تم ضمان وصولهم إلى الدعم 
يتعلق ذلك باألهداف االستراتيجية 1 و3 المناسب والخدمات المتخصصة حسب العمر واالحتياجات 

الهدفخط األساسالمحتاجونالمؤشر

ارشسبة ارمئلقة رألنخغص من ذلي 
االحبقغيغو ارخغصة، بمغ فا ذرك على 

سبقل ارمثغل ال ارحصل، األنخغص 
ذلي اإلعغقة، ارذقن بم بدققمهم لبداقم 

ارمسغعاة رهم

اإليمغرا: %100اإليمغرا: %20اإليمغرا: 100%

عاا ارفبقغن لارفبقغو ارملاهدقن 
ارمنغلكقن فا األشنطة ارمشظمة 

)ارشلااي(

اإليمغرا: 35,000اإليمغرا: 16,000اإليمغرا: 35,000

عاا ميملعغو مسبلزمغو ارلعغقة 
ارصحقة ارملزعة، حست ارملقع

اإليمغرا: 175,0000175,000
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هدف الحماية رقم 6: تقوية قدرات حشد المجتمعات وتمكينها ومرونتها باإلضافة إلى القدرة على التعايش السلمي مع المجتمعات المضيفة�

يتصل بالهدف االستراتيجي الثالث
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا األنخغص ارذقن بم ارلصلل 
إرقهم من خالل مشع حلااث ارعشف 

اردغئم على ارشلع االيبمغعا لأشنطة 
ارحا من ارمخغطل لفًدغ رلسن لشلع 

اريشس

اإليمغرا: 12,700اإليمغرا: 0اإليمغرا: 29,865

ارشسبة ارمئلقة من اإلشغث ارمنغلكغو 
فا هقغكل اردقغاة/ اإلاالة ارمؤسسة 

حاقًثغ

اإليمغرا: %50اإليمغرا: ال قشطبق اإليمغرا: 50%

عاا مبلدا اراعم فا ميغل اإلاالة 
ارذابقة رلميبمع

اإليمغرا: 3,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 600,000

قطاع المأوى والمواد غير الغذائية
الهدف األول في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية: توفير مواد اإليواء والمواد غير الغذائية المنقذة للحياة في حاالت الطواري لعدد 180,000 

أسرة من أسر الالجئين في مستوطنات الالجئين المؤقتة والعشوائية والرسمية، وذلك وفًقا للمستلزمات التي يوصي بها القطاع� 

يتصل بالهدف االستراتيجي األول
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا عغئالو ارللهقشيغ ارذقن 
قعقنلن فا مسبلطشغو مؤقبة، 

لعنلائقة، للسمقة ممن بلدلا أطدم 
رلازم اإلعغنة اركغملة

اإليمغرا: 180,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 180,000

عاا عغئالو اراليئقن ارذقن قعقنلن 
فا مسبلطشغو مؤقبة، لعنلائقة، 

للسمقة ممن بلدلا عشغصل غقل غذائقة

اإليمغرا: 180,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 180,000

الهدف الثاني لقطاع المأوى والمواد غير الغذائية: تقديم دعم تكميلي سريع لتمكين 180,000 عائلة من الالجئين من بناء وتطوير المالجئ لزيادة 
قدراتهم على تحمل مواسم األعاصير والرياح الموسمية ولتحسين وزيادة أمن الظروف المعيشية في تلك المستوطنات 

يتصل بالهدف االستراتيجي  الثاني
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا عغئالو اراليئقن ارذقن قعقنلن 
فا مسبلطشغو مؤقبة، لعنلائقة، 
للسمقة ممن بلدلا أطدم ميملعة 

األالاو 

اإليمغرا: 165,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 180,000

عاا عغئالو اراليئقن ارذقن قعقنلن 
فا مسبلطشغو مؤقبة، لعنلائقة، 
للسمقة ممن بلدلا إلنغااو بدشقة 

ربطلقل لبنققا ماليئ أكثل أمًشغ

اإليمغرا: 165,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 180,000

الهدف الثالث للمأوى والمواد غير الغذائية: توفير المأوى والمساعدات غير الغذائية لنحو 15,000 من األسر البنغالديشية المضيفة لتحسين 
الظروف المعيشية وزيادة األمان وفًقا الحتياجات تلك األسر 

يتصل بالهدف االستراتيجي  األول
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا األسل اربشاالاقنقة ارمضقفة اربا 
ببلدى اعًمغ قبصل بيهلا اإلقلاء

اإليمغرا: 15,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 15,000

عاا األسل اربشاالاقنقة اربا بلدو 
مسغعااو غقل غذائقة

اإليمغرا: 15,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 15,000
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قطاع إدارة مواقع اإليواء
الهدف األول إلدارة مواقع اإليواء: تحسين مستوى المعيشة وتدعيم تقديم الخدمة التي تتسم بالمسؤولية للنازحين في مواقع المخيمات والمواقع 

المشابهة 
يتصل بالهدف االستراتيجي الثاني 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ارسكغن ارذقن قمبلكلن قالة 
ارلصلل رخامغو إاالة ملاقع اإلقلاء

اإليمغرا: 900,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 900,000

عاا ارملاقع اربا خضعو ربحسقن أل 
بطلقل اربشقغو اربحبقة رلخامغو

اإليمغرا: 8  اإليمغرا: 0اإليمغرا: 8  

الهدف الثاني إلدارة مواقع اإليواء: تزويد العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية والكيانات والسلطات المحلية باألدوات والمعرفة الالزمة لتطبيق 
مفاهيم تنسيق وإدارة المخيمات وأفضل الممارسات 

يتصل بالهدف االستراتيجي  الثاني
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا اربالقبغو اربا بم إيلاؤهغ فا 
ميغل بشغء اردالاو

اإليمغرا: 10اإليمغرا: 0اإليمغرا: 10

عاا اريهغو ارمعشقة ارمبلدقة 
ربالقبغو بشغء اردالاو

عنلة من ارنلكغء ممن قسبهافلن 
ارلكغالو ارحكلمقة، لارنلكغء فا 

ميغل بشسقق لإاالة ارمخقمغو، 
لاردقغااو ارميبمعقة اربغلزة

عنلة نلكغء فا لكغالو حكلمقة، اإليمغرا: 0
لميغل بشسقق لإاالة ارمخقمغو، 

لاردقغااو ارميبمعقة اربغلزة

الهدف الثالث إلدارة مواقع اإليواء: تتبع ومراقبة أعداد السكان، وأنماط حركتهم، واحتياجاتهم ومدى قدرتهم على الوصول للخدمات 

يتصل بالهدف االستراتيجي  األول
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة من ارمسبلطشغو 
لارميبمعغو ارمضقفة اربا باطقهغ 
بدققمغو لصا االحبقغيغو لارسكغن

%100 من ارمشغطق ارمعللفة اربا اإليمغرا: 143 مشطدة فا 85 ملقًعغاإليمغرا: 100%
اسبدل بهغ ارللهقشيغ فا كلكس 

بغزال

عاا بدغلقل لصا االحبقغيغو 
لارسكغن اربا بم إصاالهغ لإلسغرهغ 

إرى ارنلكغء

بدغلقل اربدققم ارنهلقة لاربدغلقل بدلقل لاحا نهلًقغأسبلعًقغ
األسبلعقة ربببع اربافق ارلالا

قطاع المياه والصرف والنظافة الصحية
الهدف األول من أهداف قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: حصول األشخاص المحتاجين على إمكانية الوصول لكميات كافية من 

المياه اآلمنة وخدمات الصرف الصحي األساسية 
يتصل باألهداف االستراتيجية األول والثاني والثالث 

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ارمحبغيقن ارذقن قمبلكلن اردالة 
على ارلصلل رمصال آمن رمقغه 

ارنلت

اإليمغرا: 853,309اإليمغرا: 0اإليمغرا: 853,309

عاا ارمحبغيقن ارذقن قمبلكلن اردالة 
على ارلصلل إرى اللاو مقغه 

صغرحة رالسبخاام

اإليمغرا: 914,899اإليمغرا: 0اإليمغرا: 914,899 
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الهدف الثاني من أهداف قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: قدرة المحتاجين على الحصول على االحتياجات الصحية األساسية 
للحفاظ على النظافة الصحية 

يتعلق بالهدف االستراتيجي 1 و2 و3 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا ارمحبغيقن ارذقن قمبلكلن اردالة 
على ارحصلل على رلازم ارصحة 

ارنخصقة األسغسقة

اإليمغرا: 01,166,000اإليمغرا: 1,166,000

عاا األنخغص ارذقن قبلدلن 
محغضلة أسبلعقة لاحاة على األقل 

رزقغاة ارلعا ارصحا

اإليمغرا: 01,166,000اإليمغرا: 1,166,000

القطاعات المتعددة )الالجئون المسجلون(
الهدف األول للقطاعات المتعددة: تحسين الحالة الصحية للسكان

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

 ارمعال األلرا رللفقغو 
)ركل 1000 نخص ركل نهل(

0.300.30ققا اربأكقا

ماى قالة األنخغص ارمعشققن على 
ارحصلل على ارلعغقة ارصحقة األلرقة

100.00100.00ققا اربأكقا

ماى قالة األنخغص ارمعشققن 
رلحصلل على ارلعغقة ارصحقة 

ارثغشلقة لارمبطللة

100.00100.00ققا اربأكقا

100.00100.00ققا اربأكقاارباطقة بغربطعقم ضا ارحصبة

معال لفقغو األطفغل الن سن ارخغمسة 
)ركل 1000 طفل/ نهل(

0.700.80ققا اربأكقا

الهدف الثاني للقطاعات المتعددة: امتالك الالجئين ألدوات منزلية أساسية كافية 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة من ارعغئالو اربا بم 
بلبقة احبقغيغبهغ من األالاو ارمشزرقة 

األسغسقة

100.00100ققا اربأكقا

ارشسبة ارمئلقة من ارشسغء ارالبا 
قمبلكن مسبحضلاو اربشظقف

98.90100ققا اربأكقا

الهدف الثالث للقطاعات المتعددة: أن يعيش الالجئون في ظروف مرضية فيما يتصل بالنظافة الصحية والصحة العامة
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا األنخغص ملضع االهبمغم بغرشسبة 
ركل لحاة من ارملاحقض ارعغمة

19.6020ققا اربأكقا

ارملافق ارصحقة/ ارملاحقض اربا 
بم بشغؤهغ 

ققا اربأكقاققا اربأكقاققا اربأكقا

الهدف الرابع للقطاعات المتعددة: بناء وتحسين المالجئ والبنية التحتية وصيانتها
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة من ارعغئالو اربا 
بعقش فا مسغكن الئدة

45.0069

الهدف الخامس للقطاعات المتعددة: زيادة والحفاظ على مستوى ثابت من إمدادات المياه الصالحة للشرب 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

مبلسط عاا ربلاو مقغه ارنلت 
ارمبغحة ركل نخص فا ارقلم

20.5020ققا اربأكقا

ققا اربأكقاققا اربأكقاققا اربأكقاشظم ارمقغه اربا بم إشنغؤهغ/بطلقلهغ
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الهدف السادس للقطاعات المتعددة: الحماية 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة رألطفغل الن عمل 
12 نهًلا ارذقن صالو رهم نهغااو 

مقالا من قبل ارسلطغو 

96.40100ققا اربأكقا     

ارشسبة ارمئلقة رألنخغص ملضع 
االهبمغم ممن بم بسيقلهم على أسغس 

فلاي 

65.10100ققا اربأكقا     

ماى بلدا ارشغيقن من حلااث ارعشف 
اردغئم على ارشلع االيبمغعا لارعشف 
اريشسا اردال ارمشغست من ارمسغعاة

100.00100ققا اربأكقا     

التواصل مع المجتمعات
الهدف األول من أهداف التواصل مع المجتمعات: تهدف منهاجية العمل المنسقة للتواصل مع المجتمعات إلى تعزيز السلوكيات الضرورية للحفاظ 

على الحياة وتحسين إمكانيات الوصول للخدمات  
تتصل باألهداف االستراتيجية 1 و2

ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة من ارميبمعغو 
لاألنخغص ارمبأثلقن بغألزمة ممن 

قعبدالن بحصلرهم على إمكغشقة 
ارلصلل فا ارلقو ارمشغست إرى 
ارمعللمغو ارلاضحة لذاو ارصلة

اإليمغرا: %90اإليمغرا: 0اإليمغرا: 100

ارشسبة ارمئلقة من األنخغص ارذقن 
غقللا من سللكقغبهم ل/أل بمكشلا 

من ارلصلل إرى ارخامغو بشغًء على 
ارمعللمغو اربا حصللا علقهغ

اإليمغرا: %75اإليمغرا: 0اإليمغرا: 100

الهدف الثاني من أهداف التواصل مع المجتمعات: تضمن منهاجية العمل الموحدة لجميع بيانات التغذية المرتدة وتبادل البيانات تحقيق المساءلة 
الفعالة أمام األشخاص المتضررين  

يتصل بالهدف االستراتيجي الثالث
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

عاا األنخغص ارلذقن قداملن 
ارمالحظغو من خالل األشظمة اردغئمة

اإليمغرا: 13580/ملقلناإليمغرا: 100/ ملقلناإليمغرا: 690,984

ارشسبة ارمئلقة من ارميبمعغو 
لاألنخغص ارمبضللقن من األزمة، 

بمغ فا ذرك ارميملعغو ارمهااة 
لارمهمنة ممن راقهم الاقة بآرقغو 

بداقم ارنكغلى اربا بم لضعهغ 
السبخاامهم

اإليمغرا: %95اإليمغرا: 0اإليمغرا: 100%

ارشسبة ارمئلقة من األنخغص 
ارمبضللقن من األزمة ارذقن 

قعبدالن أن آرقغو بلدا لاربعغمل مع 
ارنكغلى ببسم بسهلرة ارلصلل، 

لارفغعلقة، لارحفغظ على سلقة 
ارمعللمغو، لاألمغن.

اإليمغرا: %85اإليمغرا: 0اإليمغرا: 100%
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التنسيق
الهدف األول من أهداف التنسيق: ضمان االستجابة الفاعلة في مجال المساعدات اإلنسانية من خالل تدعيم التنسيق عبر القطاعات على المستويين 

التشغيلي واالستراتيجي 

يتصل باألهداف االستراتيجية األول، والثاني، والثالث
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة من ميملعغو ارعمل 
فا اردطغع اربا بعدا ايبمغعغو 

بنكل مشبظم

اإليمغرا: %100اإليمغرا: 0اإليمغرا: 100%

عاا االيبمغعغو ارمشعداة رلبشسقق 
عبل اردطغعغو، لايبمغعغو مسؤلل 
ارمكبت ارفلعا بغرمدغطعة، اربا بم 

ببغال محغضل أعمغرهغ

اإليمغرا: 48اإليمغرا: 0اإليمغرا: 48

عاا ارمحبغيقن ارذقن بلدلا اراعم فا 
قطغعغو مبعااة

اإليمغرا: أكثل من 960,000اإليمغرا: 0اإليمغرا: 1,200,000

الهدف الثاني من أهداف التنسيق: تدعيم قدرات المجتمع اإلنساني على االستجابة لألزمات اإلنسانية من خالل تأسيس مركز لالستجابة لألزمات 
اإلنسانية وتعزيز إجراءات إدارة المعلومات

 يتصل باألهداف االستراتيجية األول، والثاني، والثالث 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة رلنلكغء ارذقن 
قسبخاملن شظغم األسئلة األلبعة 

 )4Ws(

اإليمغرا: %95اإليمغرا: 0اإليمغرا: 100%

عاا بدغلقل ارلضع اربا قبم إعاااهغ 
لإلسغرهغ

اإليمغرا: 72اإليمغرا: 0اإليمغرا: 72

عاا ارنلكغء ارلذقن قسبخاملن 
ملكز ارعمل اإلشسغشا )ارمخقم 

ارلئقسا(

اإليمغرا: 15اإليمغرا: 0اإليمغرا: 15

الهدف الثالث من أهداف التنسيق: ضمان الحصول على التأييد والحشد الفعال للموارد لدعم االستجابة الجماعية لألزمات اإلنسانية ويشمل ذلك 
الشركاء على المستويين الوطني والمحلي 

يتصل باألهداف االستراتيجية األول، والثاني، والثالث 
ارهافخط األسغسارمحبغيلنارمؤنل

ارشسبة ارمئلقة اللبفغع عاا ارنلكغء 
ارمحلققن ارمبلاياقن لارشنطقن فا 

كلكس بغزال

اإليمغرا: %20اإليمغرا: 0اإليمغرا: 50%

ارشسبة ارمئلقة رلنلكغء ارلاضقن عن 
اعم يهلا حنا اربأققا لارملالا

أكثل من %80اإليمغرا: 0اإليمغرا: 100%

2017_HRP_Bangladesh_161017_Final_Print_AR_P_15_52.indd   44 10/20/2017   2:20:09 PM



اردسم ارثغرث - ارمالحق: ارمشظمغو ارمنغلكة لمبطلبغو اربملقل

45

المنظمات المشاركة ومتطلبات التمويل

Logistics

Coordination

CwC

Multi

Nutrition

Education

Protection

Health

Site Management

WASH

Food Security

Shelter 90,331,640

77,541,618

73,591,732

56,468,196

26,322,699

30,687,331

48,337,575

11,089,833

7,550,045

4,221,225

4,180,281

3,750,000

المبلغ الكلي المطلوب: 434,072,175

المأوى

األمن الغذائي 

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

إدارة مواقع اإليواء

الصحة

الحماية

التعليم

التغذية 

القطاعات المتعددة 

التواصل مع المجتمعات

التنسيق 

اللوجستيات

)بالدوالر األمريكي(
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المتطلبات )بالدوالر األمريكي(التعليم
 4,000,000 جمعية بناء الموارد المجتمعية 

 644,000 بعثة دكا أهسانيا
 8,246,000 هيئة إنقاذ الطفولة

 13,433,000 اليونيسيف
 426,323,000 – اإلجمالي

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(األمن الغذائي 
 3,746,000 منظمة العمل ضد الجوع

 500,500 أكشن إيد
 912,000 كاريتاس 

 189,000 منظمة الشواغل العالمية
 58,000 مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية 

 429,000 المنظمة الدولية للمعاقين
 957,000 هيئة إنقاذ الطفولة

 70,250,000 برنامج الغذاء العالمي
 500,000 منظمة الرؤية العالمية

977,542,000 – اإلجمالي

التعليم

369,000 نخص

األشخاص المستهدفون

155,000
المستوطنات المؤقتة

 22,000
المجتمعات المضيفة 

- 
مخيم الجئين 

 76,000
 Contingency

 117,000
المجتمعات المضيفة  

روهينجا

 166,000
ذكر

203,000 
أنثى 

45%-55% 
ذكر- أنثى %

369,000 
طفل

-
شخص بالغ

-
شخص مسن

100%-xx-xx
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

الغذاء 

974,000 نخص

األشخاص المستهدفون

464,000
المستوطنات المؤقتة

90,000 
المجتمعات المضيفة 

- 
مخيم الجئين 

270,000 
 Contingency

 150,000 
المجتمعات المضيفة 

روهينجا

440,000  
ذكر

534,000  
أنثى 

45%-55% 
ذكر- أنثى %

565,000 
طفل

370,000
شخص بالغ

39,000
شخص مسن

58%-38%-4%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %
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المتطلبات )بالدوالر األمريكي(الصحة
 4,323,000 جمعية بناء الموارد المجتمعية 

 599,000 منظمة الغذاء للجوعى/ الفرق الطبية الدولية
 854,000 المنظمة الدولية للمعاقين 

 8,968,000 المنظمة الدولية للهجرة
 750,000 منظمة العمل ضد الجوع – الصليب األحمر 

 104,000 منظمة الرحمة الماليزية 
 400,000 منظمة اإلغاثة الدولية

 1,101,000المنظمة الدولية لألبحاث والتدريب واإلدارة
 2,000,000 هيئة إنقاذ الطفولة

 7,000,000 صندوق األمم المتحدة للسكان
 5,000,000 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

 10,372,000 اليونيسيف
 3,595,000 منظمة الصحة العالمية – منظمة الحفاظ على المجتمع وتطويره

 650,000 مشظمة ارصحة ارعغرمقة – بشسقق

 2,620,000 مشظمة ارصحة ارعغرمقة - بلشغمج

 48,338,000اإلجمالي: 13

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(اللوجستيات
3,100,000 برنامج الغذاء العالمي

650,000 برنامج الغذاء العالمي – مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ
3,750,000 دوالر2 - اإلجمالي

الصحة 

1,167,000 شخص

األشخاص المستهدفون

 464,000
المستوطنات المؤقتة

133,000 
المجتمع المضيف

-
مخيم الجئين 

270,000 
 Contingency

 300,000 
المجتمعات المضيفة 

روهينجا

548,000
ذكر

619,000 
أنثى 

47%-53% 
ذكر - أنثى %

677,000 
طفل

443,000
شخص بالغ

47,000
شخص مسن

58%-38%-4%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

2017_HRP_Bangladesh_161017_Final_Print_AR_P_15_52.indd   47 10/20/2017   2:20:09 PM



اردسم ارثغرث - ارمالحق: ارمشظمغو ارمنغلكة لمبطلبغو اربملقل

48

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(التغذية
2,137,000 منظمة العمل ضد الجوع 

1,200,000 هيئة إنقاذ الطفولة  
1,000,000مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

6,401,000 اليونيسيف 
352,000برنامج الغذاء العالمي  

11,090,000 دوالر5 – اإلجمالي

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(الحماية
63,000 ارعمل ضا اريلع

577,000أكنن إقا
334,000 يمعقة بشغء ارملالا ارميبمعقة

473,000 ارمشظمة ارالرقة رلمعغققن
3,614,000 ارمشظمة ارالرقة رلهيلة

600,000ألكسفغم 
37,000بالن اشبلشنلشغل 

310,000مشظمة اإلغغثة ارالرقة
550,000 هقئة إشدغذ ارطفلرة

200,000 مشظمة اربضغمن ارالرقة
6,740,000صشالق األمم ارمبحاة رلسكغن

15,300,000 مفلضقة األمم ارمبحاة ارسغمقة رنؤلن اراليئقن
2,160,000 ارقلشقسقف  

6 – إجمالي حماية األطفال )اليونيسيف، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، المنظمة 
الدولية للهجرة، هيئة إنقاذ الطفولة، منظمة العمل ضد الجوع، جمعية بناء الموارد المجتمعية(

3,123,000

7 – إجمالي العنف القائم على النوع االجتماعي )صندوق األمم المتحدة للسكان، مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين، المنظمة الدولية للهجرة، أوكسفام، أكشن إيد، منظمة اإلغاثة الدولية، بالن 

إنترناشونال( 

13,405,000

1330,687,000 - اإلجمالي

التغذية 

470,400 شخص

األشخاص المستهدفون

 201,100
المستوطنات المؤقتة

34,900 
مجتمع مضيف  

- 
مخيم الجئين 

24,600 
 Contingency

209,700 
المجتمعات المضيفة  

121,800
ذكر

348,600 
أنثى 

26%-74% 
 ذكر – أنثى %

385,700 
طفل

84,700
شخص بالغ

0
شخص مسن

82%-18%-0%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

الحماية

597,000 شخص
 464,000

المستوطنات المؤقتة
133,000 
مجتمع مضيف  

- 
مخيم الالجئين 

- 
الطوارئ  

 - 
المجتمعات المضيفة  

281,000
ذكر

316,000 
أنثى 

47%-53% 
ذكر- أنثى %

346,000 
طفل

227,000
شخص بالغ

24,000
شخص مسن

58%-38%-4%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

روهينجا

روهينجااألشخاص المستهدفون
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المتطلبات )بالدوالر األمريكي(المأوى
5,736,000 منظمة العمل ضد الجوع

2,194,000 جمعية بناء الموارد المجتمعية 
51,000,000 المنظمة الدولية للهجرة

1,825,000 هيئة إنقاذ الطفولة
1,077,000 منظمة التضامن الدولية

28,500,000 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
90,332,000 6 – اإلجمالي

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( إدارة مواقع اإليواء
40,487,000المنظمة الدولية للهجرة 

15,981,000مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
 256,468,000 - اإلجمالي

المأوى

942,000 شخص
 464,000

المستوطنات المؤقتة
133,000 
مجتمع مضيف 

-
مخيم الجئين 

270,000 
 Contingency

 75,000 
المجتمعات المضيفة   

443,000
ذكر

499,000 
أنثى 

47%-53%
 ذكر – أنثى %

546,000 
طفل

358,000
شخص بالغ

38,000
شخص مسن

58%-38%-4%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن

إدارة مواقع اإليواء

1,167,000 شخص
 464,000

المستوطنات المؤقتة
133,000 
مجتمع مضيف 

- 
مخيم الجئين 

270,000 
 Contingency

 300,000 
المجتمعات المضيفة   

548,000
ذكر

619,000 
أنثى 

47%-53% 
 ذكر – أنثى %

677,000 
طفل

443,000
شخص بالغ

47,000
شخص مسن

58%-38%-4%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن

121,800
ذكر

348,600
أنثى 

26%-74%
 ذكر – أنثى %

385,700
طفل

84,700
شخص بالغ

0
شخص مسن

82%-18%-0%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

281,000
ذكر

316,000
أنثى 

47%-53%
ذكر- أنثى %

346,000
طفل

227,000
شخص بالغ

24,000
شخص مسن

58%-38%-4%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

روهينجااألشخاص المستهدفون

روهينجااألشخاص المستهدفون
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)WASH( المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية)المتطلبات )بالدوالر األمريكي
 112,000 أكشن إيد

 5,598,000 منظمة العمل ضد الجوع

 6,978,000 جمعية بناء الموارد المجتمعية
 1,392,000 كاريتاس

 902,000 المنظمة الدولية للمعاقين
 10,097,000 المنظمة الدولية للهجرة

 1,343,000بالن انترنشونال
 388,000 منظمة اإلغاثة الدولية

 2,300,000 هيئة إنقاذ الطفولة
 2,621,000 منظمة التضامن الدولية

 23,153,000 اليونيسيف 
 9,000,000 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

 9,500,000 أوكسفام
 55,000 مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية 

 153,000 كوست ترست
1573,592,000 - اإلجمالي

المتطلبات )بالدوالر األمريكي(التواصل مع المجتمعات
2,281,00المنظمة الدولية للهجرة

1,000,000اليونيسيف 
940,500مشظمة ارعمل ضا اريلع

34,240,500 - اإلجمالي

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

750,000 شخص
 298,000

المستوطنات المؤقتة
85,000 

مجتمع مضيف  
- 

مخيم الالجئين 
270,000 

 Contingency
 193,000 

المجتمعات المضيفة  

355,000
ذكر

395,000 
أنثى 

47%-53% 
ذكر- أنثى %

433,000 
طفل

284,000
شخص بالغ

33,000
شخص مسن

58%-38%-4%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

التواصل مع المجتمعات

715,000 شخص
305,000

المستوطنات المؤقتة
64,000 

مجتمع مضيف 
- 

مخيم الالجئين 
188,000 

 Contingency
 158,000 

المجتمعات المضيفة 

336,000
ذكر

379,000 
أنثى 

47%-53% 
ذكر- أنثى %

289,000 
طفل

383,000
شخص بالغ

43,000
شخص مسن

40%-54%-6%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

روهينجااألشخاص المستهدفون

روهينجااألشخاص المستهدفون
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المتطلبات )بالدوالر األمريكي(التنسيق
3,322,000المنظمة الدولية للهجرة

858,000مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 24,180,000 - اإلجمالي

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( قطاعات متعددة )االستجابة لالجئين المسجلين(
4,550,000 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

3,000,000برنامج الغذاء العالمي 
 7,550,000 2 - اإلجمالي

متعددة 

33,542 شخص
 -

المستوطنات المؤقتة
- 

مجتمع مضيف 
33,542 

مخيم الالجئين 
- 

الطوارئ 
 - 

المجتمعات المضيفة 

15,795
ذكر

17,747 
أنثى 

47%-53% 
ذكر- أنثى %

17,455 
طفل

15,173
شخص بالغ

914
شخص مسن

52%-45%-3%
نسبة األطفال إلى البالغين إلى 

كبار السن %

روهينجااألشخاص المستهدفون
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