
السودان
صحيفة وقائع قطاع الحماية  

الحماية  الدمج في دارفور، فإن قطاع  المستمرة وإلعادة  النازحين والالجئين  لعودة  دعمًا 
والكريمة،  واآلمنة  الطوعية  العودة  مبادئ  احترام  لضمان  المبذولة  الجهود  على  سيحافظ 

فضال عن الدمج المحلي

المحور اإلنساني؟

تعزيز حماية المدنيين وتعزيز حقوقهم، وال سيما ألولئك المعرضين 	 
للمخاطر، من أجل تعزيز حماية فعالة وفي حينها، التي تركز على 

اإلستجابة اإلنسانية.
 	
 بناء قدرات مقدمي الخدمات في مسارات إحالة حاالت العنف القائم 	 

على النوع للرد على حاالت العنف القائم على النوع.
 	
المجتمعات، وبناء قدرتهم على 	  بيئة حماية في  المساهمة في خلق 

وتعزيز  مناسبة  دائمة  حلول  إلى  والتوصل  ضعفا  لألكثر  حماية 
عمليات اإلنتعاش المبكر.

 	
تعزيز التأهب وقدرات الجهات الفاعلة الوطنية على الوفاء بالتزاماتهم 	 

في إطار حماية االستجابة اإلنسانية الشاملة.
 	
وحدات حماية األسرة والطفل هي محال وقفة واحدة لخدمات العدالة 	 

الصديقة للطفل للفتيان والفتيات الذين هم ضحايا للعنف.
 	
دارفور 	  في  دائمة  حلول  إستراتيجية  لضمان  الحماية  تركيز  تعزيز 

للمساهمة في استدامة عمليات العودة وعمليات الدمج المحلية، بما 
نفاذ القانون.  في ذلك دعم أنظمة العدالة واإ

ماهو الوضع؟

يجري النزوح الجديد في دارفور والمناطق الحدودية، مع وجود محدود 	 
للجهات الفاعلة التي تركز على الحماية للمعالجة النتهاكات الحالية 

ومنع المزيد منها.
 	
والجسدي 	  الجنسي  للعنف  خاص  بشكل  عرضة  والفتيات  النساء 

التي  الحاالت  حددت  قد  اإلحالة  وأنظمة  النوع  على  القائم  والعنف 
تسعى  ال  بحيث  الثقافية  العار  وصمة  من  الشديد  الخوف  يعتريها 

للحصول على دعم أو تعويض.
 	
األطفال هم عرضة لخطر تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة، مع 	 

أكثر من 600 حالة مسجلة أطلق سراحها مؤخرا من هذه المجموعات 
والتي تحتاج إلى دعم إعادة الدمج.

 	
لقد شهد النزاع والنزوح ما يزيد عن 1,700 من األطفال في السودان 	 

انفصلوا عن أسرهم، مما يجعلهم عرضة للمخاطر ولالستغالل وفقا 
لقواعد بيانات الرسمية.

 	
في ظل وجود إطارقانوني كبير لحقوق اإلنسان في السودان، الهياكل 	 

القانونية تحتاج لتعزيز لمكافحة اإلفالت من العقاب لمرتكبي العنف، 
وخاصة ضد النساء واألطفال.

 	
وفيما يتعلق بعدد 220,000 شخص من دولة جنوب السودان حسب 	 

تقديرات الحكومة، فإن التركيز على قطاع الحماية هو دعم حركتهم 
الطوعية بأمان وكرامة إلى جنوب السودان أو لدعم توفيق إقامتهم في 
السودان. ومما يثير القلق بصفة خاصة هو الوضع اإلنساني الذي 
يعيشه ما يقدر بعدد 40,000 شخص منهم في مناطق مفتوحة حول 

الخرطوم.

j



لرفع  نوفمبر،   26 االثنين  يوم  زالنجي  سجن 
األنشطة  من  ببرنامج  السجناء  وعي  مستوى 
والغناء  الدراما  وقدمت  والثقافية.  اإلجتماعية 
وشرطة  السجناء  قبل  من  والخطب  والشعر 
تقليدي  شعر  شرطة  ضابط  تلى  كما  السجن. 
المرأة. كما  العنف ضد  يعبر عن رفض  محلي 
مغني  أداها  تقليدية  أغنية  على  السجناء  رقص 
على  الرجال  تشجع  األغنية  وكانت  بالسجن. 
صندوق  وقدم  مجتمعاتهم.  داخل  النساء  إحترام 
القائم  العنف  لمنع  إيجازًا  للسكان  المتحدة  األمم 

على النوع وكيفية االستجابة له.

على الصعيد الميداني

نوفمبر 2012. زالنجي، وسط دارفور:

وشركاء  دارفور  وسط  والية  حكومة  احتفلت 
مكافحة العنف  القائم على النوع بال 16  يوما 
النوع  على  القائم  العنف  لمناهضة  النشاط  من 
)بين 25 نوفمبر و 10 ديسمبر 2012( تحت 
نطلقت  واإ دارفور.  وسط  الصحة  وزارة  إشراف 
المتحدة للسكان مع وزارة  مسيرة لصندوق األمم 
الشؤون االجتماعية، ووحدات العنف ضد المرأة ، 
يوناميد للنوع اإلجتماعي، ويوناميد لفيروس نقص 
المناعة البشرية / اإليدز، واليونيسيف، ويوناميد 
لحقوق اإلنسان، مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
والطالب  المدارس  معلمي  وكذلك  الالجئين، 
والشرطة  المدنية  السودانية  المؤسسات  ومختلف 
والمجتمعات في الشوارع الرئيسية لمدينة زالنجي 
البداية لل 16 يوما من  لإلحتفال بإطالق ركلة 
في  النوع  على  القائم  العنف  لمناهضة  النشاط 
والية وسط دارفور تحت شعار »ال للعنف ضد 

المرأة من اآلن فصاعدًا«.
طالب المدارس الثانوية قاموا أيضا بتقديم دراما 
إلى  رسائل  لنقل  المنزلي  العنف  حول  ثقافية 
المجتمع في محاولة لتغيير المواقف السلبية ضد 

المرأة في وسط دارفور.

وسط  في  النشاط«  من  يوما   16« من  وكجزء 
في  بحدث  أيضا  الحماية  شركاء  إحتفل  دارفور 

معلومات القطاع الرئيسية

الجهة الحكومية المسؤولة : مفوضية العون 
اإلنساني، ألمركز القومي للنازحين

المتحدة  األمم  مفوضية   : الرائدة  الوكالة 
لشؤون الالجئين

عدد المشاريع: 37 

المستفيدون: 2,500,000 

إحتياجات التمويل 
48,879,049

دوالر أمريكي

 معلومات االتصال

مارتي روميرو
 romero@unhcr.org

عثمان خوجلي
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