
السودان
صحيفة وقائع قطاع المواد غير الغذائية / مآوي الطوارئ  
ما يقدر بنحو 2 مليون شخص في دارفور و300,000 آخرين في واليات جنوب كردفان 

والنيل األزرق يعيشون من دون مآوٍي دائمة كافية

المحور اإلنساني؟

من 	  ألكثر  الغذائية  غير  والمواد  الطوارئ  حاالت  في  المأوى  توفير 
1.5 مليون شخص تأثروا بالنزاع والكوارث في جميع أنحاء السودان. 
واألغطية  المطبخ(،  أواني  )مع  الطبخ  أطقم  المواد  هذه  وتشمل 

البالستيكية وصفائح الماء والبطانيات وحصر النوم.
 	
توفير المالجئ اإلنتقالية الصديقة للبيئة لما يقل عن 10.000 أسرة 	 

من النازحين طويلي األمد أو أسر العائدين. وهذه محاولة للتخفيف من 
اآلثار البيئية السلبية لمواد اإليواء التقليدية، مثل األغطية البالستيكية.

 	
الكوارث 	  أو  النزاع  عن  والناجم  المتوقع،  غير  للنزوح  اإلستجابة 

في  المآوي  توفير  خالل  من  والجفاف،  الفيضانات  مثل  الطبيعية 
حاالت الطوارئ والمواد غير الغذائية للسكان المتأثرين. وسوف تستند 

هذه التوزيعات على االحتياجات المقيمة.
 	
الهدف شراء أكبر عدد ممكن من المواد من األسواق المحلية. فهذا ال 	 

يقلل أوقات التسليم فحسب، ولكن يدعم أيضا وسائل العيش المحلية. 
في عام 2012، تم شراء 75.000 جركن )بقيمة حوالي 40.000 

دوالر أمريكي( في نياال إلمدادات دارفور.

ماهو الوضع؟

75٪ من الناس الذين هم في حاجة إلى المواد غير الغذائية والمآوي 	 
في حاالت الطوارئ هم من النساء واألطفال.

المتأثرة 	  األسر  من   35.000 أن  إلى  التقديرات  تشير  دارفور،  في 
إلى مواد غير غذائية ومآوي ومساعدات  بالنزاع والكوارث ستحتاج 
الطوارئ في عام 2013 فضاًل عن  25.000 من  األسر األخرى 

من العائدين.

50.000 أسرة طال أمد نزوحها في دارفور تحتاج إلى تجديد المواد 	 
غير الغذائية في عام 2013.

b



لدعم  حديثا  إنشاؤها  تم  التي  االنتقالية  المرحلة 
واإلنتعاش  التحتية  والبنية  الحكم  قطاع  أهداف 

االقتصادي سوف تستمر في عام 2013.

على الصعيد الميداني

فبراير 2013. شرق دارفور:

امرأة شابة - وصلت حديثا إلى زمزم في يناير 
2013 - تتفقد مجموعة من المواد غير الغذائية. 
الجراكن،  تتضمن  الجدد  للقادمين  التوزيعات  إن 
وحصر  البالستيكية،  واألغطية  والبطانيات، 
النوم. قطاع المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ 
على  الطوارئ  ومآوي  الغذائية  غير  المواد  يوفر 
أساس اإلحتياجات وفي حينها للسكان المتأثرين 
من  لغيرهم  وكذلك  والعائدين  والكوارث  بالنزاع 

السكان المعرضين للمخاطر.

لحوالي  دارفور،  في  حاجة  هناك  تكون  وسوف 
22.4 مليون دوالر لتلبية احتياجات تمويل هذا 
غير  الغذائية  غير  المواد  أن  وحيث  القطاع. 
الطويل،  المدى  على  لإلستخدام  مخصصة 
فسوف يواصل القطاع في توزيعات التجديد في 
للقادمين  التوزيعات  إلى  )باإلضافة  عام 2013 
الجدد مثل التي تم تصويرها أعاله( والتي تشمل 
والبطانيات  البالستيكية  واألغطية  المعلبات 

وحصر النوم للنازحين على المدى الطويل.

تركيزًا  القطاع  وضع   ،2012 عام  وطوال 
للنازحين  االنتقالية  المالجئ  توفير  متجددًا على 
والذي  إعتمادهم  من  للحد  الطويل  المدى  على 
الموسمي. هذه  التوزيع  تراكم بسبب سنوات من 

معلومات القطاع الرئيسية

الجهة الحكومية المسؤولة: مفوضية العون 
اإلنساني 

الوكالة الرائدة: مشروع  مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين للمواد غير الغذائية 

والمآوي في حاالت الطوارئ

عدد المشاريع: 35 

المستفيدون: 
 1,629,768

إحتياجات التمويل 
26.106.556

دوالر أمريكي
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