
السودان
صحيفة وقائع قطاع الحكم، والبنية التحتية واإلنتعاش اإلقتصادي  

ال يزال هناك أكثر من 1.4 مليون شخص في دارفور يعتمدون على المساعدات اإلنسانية 
بعد 10 سنوات من بداية األزمة. وزيادة التركيز على اإلنتعاش المبكر وأنشطة الحلول 
الدائمة، حيثما كان ذلك ممكنًا، ستساعد الناس على العودة إلى الحياة الطبيعية لمعالجة  

السبب الجذري لألزمة

المحور اإلنساني؟

يتم اصالح النقل والبنية التحتية األساسية لضمان أن السكان المتأثرين 	 
تقديمها، وأن  يمكن  األساسية  الخدمات  إليها، وأن  الوصول  يمكنهم 

األسواق تستفيد من وصالت إتاحة الوصول.

تحسين مستوى األنشطة اإلقتصادية وفرص العمل، ووسائل العيش 	 
للنازحين والعائدين من خالل خلق فرص  الدائمة  في سياق الحلول 

العمل والتدريب على المهارات المهنية.

تطوير القدرات على الحكم على مستوى الواليات والحكومات المحلية 	 
اإلقليمية في جمع البيانات، وتخطيط وتنسيق االنتعاش.

المساعدات 	  من  يتجزأ  ال  جزءا  بوصفه  الحضري  التخطيط  تحسين 
الخدمات  تقديم  على  البيئي  واإلجهاد  الضغط  لتخفيف  اإلنسانية 

الناجمة عن تدفق النازحين إلى المدن الريسية.

لمنع 	  الطبيعية  للموارد  المستدامة  واإلدارة  البيئي  التدهور  معالجة 
وتخفيف الفقر والنزاعات على الموارد الطبيعية.

ماهو الوضع؟

ما زال أكثر من 1.4 مليون شخص في دارفور نازحين، ويعتمدون 	 
صالح  على توزيعات المواد الغذائية والمساعدات اإلنسانية األخرى. واإ
ستعادة وسائل العيش وتحسين قدرة الحكم  البنية التحتية األساسية، واإ
المحلي ستزيد من اإلعتماد على الذات وبناء قدرة المجتمعات المحلية 

المتأثرة باألزمة.

 وسيبقى عدد كبير من النازحين في دارفور في المناطق الحضرية، 	 
وسوف يتطلب ذلك فرص عمل مدرة للدخل وتوفير الخدمات األساسية 

المستدامة في مواقعهم الحالية.

وقد عاد 160.000 من النازحين و 43.000 من الالجئين منذ أوائل 	 
ستدامة عودتهم  واإ دارفور.  مناطقهم  األصلية في  إلى  عام 2011 
األساسية  الخدمات  على  الحصول  ضمان  على  تعتمد  الطوعية 

واألسواق، ووسائل العيش المستدامة واألمن في مناطق العودة.

وقد عاد 49.000  من 115.000 شخص نزحوا بسبب النزاع في 	 
إلى  يفتقرون  يزالون  ال  الكثير  ولكن  األصلية،  مناطقهم  إلى  أبيي 

الخدمات األساسية وفرص وسائل العيش.
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دارفور، النمو السكاني وتقديرات اإلحتماالت المستقبلية 
السكان. بحلول عام 2025 إذا ]1[ 2.8٪، ]2[ 2٪، ]3[ النمو 1٪ في العام 

النمو السكاني في السودان
السكان )بالمليون( 
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 2012 مارس  في  تأهيله  إعيد  الذي  والطريق 
يربط اآلن ستة من المجتمعات المحلية وحوالي 
باألسواق  سمية  أسرة  مثل  األسر  من   3.800

وغيرها من المرافق الخدمية األساسية.

على الصعيد الميداني

مارس 2012. زالنجي، وسط دارفور:

تعيش سمية، وأطفالها األربعة و حماتها في يثربا، 
على بعد 12 كيلومترا من زالنجي )عاصمة ولية 

وسط دارفور(.

وقد منع نهر موسمي على مدى السنوات القليلة 
ما  وكثيرا  والمركبات.  الناس  حركة  الماضية 
إلى  الوصول  في  صعوبات  المجتمعات  تواجه 
وفرص  الصحية  والمرافق  والمدارس  األسواق 
العمل وخاصة خالل موسم األمطار. وقد وجدت 
سمية من الصعب القيام بالرحلة إلى السوق لبيع 

فواكهها وخضرواتها.

التعاون  وكالة  دعمت  المشكلة،  هذه  ولمعالجة 
في  الطرق  تأهيل  إعادة  )آكتيد(  والتنمية  الفني 
منطقة الترييِّج عبر مشروع »النقد مقابل العمل«. 
وصول  ويتيح  لألسر  دخل  يجلب  النهج  هذا 

إلمجتمعات إلى األسواق والخدمات األساسية.

اآلن يمكن لسمية تغطية احتياجات دخل أسرتها 
التجارية  األعمال  في  أرباحها  إستثمار  وأيضا 
الصغيرة عن طريق بيع الفواكه والخضروات في 

السوق المحلية.

معلومات القطاع الرئيسية

الجهة الحكومية المسؤولة: وزارة المالية 
واإلقتصاد القومي 

الوكالة الرائدة: برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

عدد المشاريع: 27 

المستفيدون: 
4.971.000

إحتياجات التمويل 
42.392.488

دوالر أمريكي

 معلومات االتصال

بونتس أهرستيت 
 pontus.ohrstedt@undp.org

جيكاكو كوداما 
 chikako.kodama@undp.org

هشام األمير 
0122048300


