
36.2 مليون
المركزي  الجهاز  )المصدر:  للسكان  الكلي  العدد 

لإلحصاء، السودان 2013(

6.1 مليون
عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية

ملخص
ستكون هناك حاجة إلى عمل إنساني كبير في  السودان خالل عام 2014. وبصفة عامة، يحتاج 
إجمالي 6.1 مليون شخص لمجموعة متنوعة من المساعدات التي تشتمل على تدخالت إلنقاذ 
الحياة، وللحماية من النزاعات، والعنف، وتقوية قدرة »مرونة« األسر على التالؤم، والمجموعات 

والمجتمعات وتسهيل إتاحة الفرص لتطبيق الحلول المستدامة كلما سنحت الظروف.

األهداف االستراتيجية
وافق كل من األمم المتحدة والشركاء على تنفيذ األهداف اإلستراتيجية التالية بحلول عام 2014:

حراز  إنقاذ الحياة: الحد من معدالت انتشار المرض والوفيات لخفض مستويات حاالت الطوارئ واإ
تقدم فيما يتعلق بالرفاه. 

الحماية: يحتاج المتأثرون من النزاعات والنازحون لحماية فعالة من العنف واالستغالل.

المرونة: تستطيع األسر والمجموعات والمجتمعات المعرضة للخطر التقليل من المخاطر ومجابهة 
الصدمات والضغوط بصورة افضل.   

الحلول المستدامة: إحراز تقدم نحو إيجاد حلول مستدامة لخدمة النازحين والمجتمعات المتأثرة في 
المحليات المستهدفة.  

أولويات العمل
القطاع  استجابة  في خطط  المبين  النحو  على  السودان،  في  اإلحدى عشرة  القطاعات  خططت 
اإلستراتيجية.   األهداف  من  هدف  كل  إطار  في  التكميلية  األنشطة  من  مجموعة  تنفيذ  الفردية، 

وستشتمل أولويات العمل الرئيسية لعام 2014 على ما يلي: 

االستجابة الفورية لألزمات التي تستجد للنازحين. 	 
مجابهة معدالت سوء التغذية العالية ومناقشة مشكالت الصحة العامة المؤدية لهذه النتتائج. 	 
تعزيز األمن للسكان المتأثرين بالنزاعات. 	 
تيسير الوصول بصورة أفضل إلى الخدمات األساسية في المعسكرات والمجتمعات المستضيفة. 	 
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الحد من ظاهرة انعدام األمن الغذائي وزيادة استقاللية األسرة اقتصاديا.	 
إعادة إحياء األعمال اإلنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها في 	 

قليم دارفور إلعطاء  الوقت الراهن بمنطقة جنوب الكردفان والنيل األزرق واإ
التطعيمات الشاملة في المقام األول.

معايير االستجابة
يحتاج ما مجموعه 6.1 مليون شخص أو 17% من تعداد السكان السودانيين 
الذين تم تحديدهم إلى تلقي بعض أنواع المساعدات اإلنسانية في عام 2014.  
وذلك من خالل عملية شاملة لتقييم االحتياجات وترتيب األولويات، و سيعمل 
جميع  في  مليون شخص   5.9 استهداف  على  اإلنساني  المجال  في  الشركاء 
محلية  وحدة   100 في  شخص  مليون   4.7 نحو  وسيحصل  البالد.   أنحاء 
على مساعدات منقذة للحياة، ونحو 3.9 مليون شخص في 111 محلية على 
على  محلية  في 113  مليون شخص   4.7 ونحو  بالحماية،  تتعلق  مساعدات 
مساعدات تتعلق بالقدرة على التحمل، ونحو 1.8 مليون شخص في 52 محلية 
على مساعدات تتعلق بالحلول المستدامة.  وقد سعت الخطة إلى أقصى حد 
توجد  ذلك،  السودان.  ومع  في  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية جميع  إلى  ممكن 

فجوات كبيرة في إطار كل هدف استراتيجي، وال سيما فيما يتعلق ب »الحلول المستدامة« الناجمة عن مزيج من القيود المتعلقة  بالوصول والقدرة واألمن.

متطلبات التمويل
يبحث الشركاء في المجال اإلنساني عن جمع مبلغ قدره 995 مليون دوالر أمريكي لتنفيذ 395 مشروعًا في أحد عشر قطاعا في جميع أنحاء السودان.  

وتسلط الخريطة أدناه الضوء على نسب توزيع األموال المطلوبة على المستويين الوالئي والمحلي.

االحتياجات اإلنسانية ذات األولوية

إحتياجات ذات  أربع  اإلنسانية  العام لإلحتياجات  الوضع  لقد حددت وثيقة 
أولوية وهي

والحصول 	  والتغذية  بالصحة  يتعلق  فيما  الحياة  إنقاذ  في  المساعدة 
على مياه شرب نظيفة ومرافق صحية ومأوى لحاالت الطوارئ واألمن 

الغذائي.

العنيفة 	  النزاعات  آثار  من  للخطر  المعرضين  األشخاص  حماية 
واالستغالل وعدم كفاية الحماية القانونية.

عن 	  الناجمة  الصدمات  تحمل  على  والمجتمعات  األسر  قدرة  تعزيز 
نشوب النزاعات والنزوح وأخطار الطبيعة.

أو 	  النازحين  من  شخص  مليون   3.3 لنحو  مستدامة  حلول  إيجاد 
الالجئين في دولة السودان.
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

مقدمة

الخطة اإلنسانية للسودان لعام 2014 وضعت بناء على دراسة مفصلة للنظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة االستراتيجية التي طورت 
بالتعاون والتشاور مع 11 قطاع إنساني رئيسي ضمن الوزارات الحكومية ومع مفوضة العون اإلنساني. وتقدم النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية رؤية مبنية 
على أدلة منهجية وشفافة تستند على األدلة والتحليل بشكل قوي أكثر من أي وقت مضى مما يمكن من صقل نوعية االستجابة الضرورية الموضوعة في 
خطة االستجابة االستراتيجية. إن الخطة اإلنسانية للسودان لعام 2014 تركز على أربعة أهداف استراتيجية هي: التدخالت المنقذة للحياة، والحماية من 
النزاعات والعنف، وتعزيز آليات التكيف لألسر والمجتمع المحلي ودعم الحلول طويلة األمد. معا، فإن هذه األهداف تغطي االستجابات المتنوعة المطلوبة 

لالحتياجات اإلنسانية لحوالي 5.9 مليون شخص مستهدف في هذه الخطة. 

وفي الوقت الذي وضعت فيه هذه الخطة، قدر عدد المحتاجين للمساعدات اإلنسانية من السودانيين وغيرهم من الجنسيات حوالي 6.1 مليون نسمة في عام 
2014، والذي يمثل زيادة بنحو 38% للمحتاجين للمساعدة اإلنسانية في عام 2013. ويأتي ذلك نتيجة لثالثة عوامل رئيسية هي انعدام األمن الغذائي الذي 
يؤثر في حوالي مليون نسمة في واليات دارفور ووالية شمال كردفان والواليات الشرقية في السودان، كما أن الفيضانات أثرت في أكثر من 430.000 شخص 
في مختلف مناطق السودان، باإلضافة إلى نزوح 380.000 شخص في واليات دارفور والذي يعتبر من أكبر عمليات النزوح التي شهدتها المنطقة منذ بدء 

النزاع في 2004.  

كما تستمر السودان في مواجهة تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية.  لقد تأثر بالحروب ما يقارب من 1.2 مليون نسمة في واليات جنوب كردفان والنيل 
األزرق من مجموع 6.1 مليون شخص بحاجة للمساعدات اإلنسانية، بينما يحتاج 325.000 نسمة في والية كسال و258.000 نسمة في والية شمال كردفان 

و230.000 نسمة من والية النيل األحمر للدعم الغذائي. 

إن المجتمع اإلنساني في السودان يعتمد على التعاون مع حكومة جمهورية السودان لتسهيل تقديم المساعدات اإلنسانية بطريقة منهجية وفي وقت قياسي تمكن 
من االستجابة الفورية لالحتياجات اإلنسانية واغتنام الفرص لتعزيز آليات التكيف لألسر والمجتمع المحلي ودعم الحلول طويلة األمد عند توافرها. ونناشد 
حكومة السودان أن تستمر في وضع ثقتها في الفرق اإلنسانية التي تعمل في السودان لحماية عمال اإلغاثة وزيادة قدرتهم للوصول إلى المجتمعات المتأثرة 

بالتعاون مع المؤسسات الوطنية في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

في نفس الوقت، نحن نشكر المانحين الذين ساهموا بكرم كبير في دعم العمليات اإلنسانية في السودان ونحثهن على إبراز صورة األزمة اإلنسانية في السودان 
بشكل أقوى ودعم االستجابة اإلنسانية بمزيد من التمويل لألنشطة المنقذة للحياة. إن األزمة اإلنسانية في السودان، بغض النظر عن أسبابها، لم تنحسر بل 
هي في تفاقم مما يجعل الحاجة ملحة لدعم مالي يتناسب مع االحتياجات المتزايدة. إن الماليين من الناس في خطر مواجهة مستقبل مجهول إذا لم يتوافر 

الحجم الضروري من الدعم المالي، والتسهيالت الالزمة في الوقت المناسب من الحكومة.  

لذلك فإني أناشد بقوة كل الشركاء في هذا الوقت من التحديات الصعبة للعمل معا بطريقة منسقة وموحدة لتنفيذ الخطة اإلنسانية للسدوان لعام 2014 والتي 
تتضمن رؤية واستراتيجية ومتطلبات مالية وعملية منقذة للحياة.

علي الزعتري
المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشئون اإلنسانية

من المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشئون اإلنسانية
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تمهيد

بالنيابة عن مفوضية العون اإلنسانية الممثلة لحكومة جمهورية السودان، فإنه يشرفني أن أقدم لكم الخطة اإلنسانية المشتركة لألمم المتحدة وشركائها للسودان 
لعام 2014. إن العمليات اإلنسانية في السودان مازالت من أكبر العمليات في العالم، حيث أن أكثر من 6.1 مليون نسمة متأثرون بمجموعة من العوامل 
مثل النزاعات، والنزوح، والكوارث الطبيعية، والهشاشة مما يجعلهم في حاجة ملحة للمساعدة. لذلك فإن الخطة اإلنسانية المشتركة لألمم المتحدة وشركائها 

للسودان لعام 2014 تلعب دورا بارزا في االستجابة لهذه االحتياجات. 

نحن نقدر الزيادة في درجة الشفافية التي تقدمها هذه الخطة اإلنسانية والتي تنعكس في النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية، والتي هي عبارة عن تقييم 
لالحتياجات اإلنسانية من خالل مشاركة عدد كبير من المؤسسات اإلنسانية في مختلف القطاعات والمتواجدة في مختلف المناطق الجغرافية في السودان حيت 
تكمن الحاجة للمساعدات اإلنسانية. وكرد على نتائج النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية، قامت مفوضية العون اإلنساني بمد يد العون لتحديد األولويات 
االستراتيجية العامة للخطة اإلنسانية، والتي تركز على أربعة أهداف استراتيجية هي: التدخالت المنقذة للحياة، والحماية من النزاعات والعنف، وتعزيز الصمود 

لألسر والمجتمع المحلي ودعم الحلول طويلة األمد.

ونحن سعيدون بأن نرى زيادة في التركيز على أهمية المراقبة والرصد ورفع التقارير للمشاريع في الخطة اإلنسانية للسودان لعام 2014. ونحن نأمل بأن يزيد 
ذلك من رفع درجة الكفاءة والفعالية والقيمة مقابل المال الذي يصرف على العمليات اإلنسانية في السودان.

كما تود حكومة جمهورية السودان التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الخطة اإلنسانية للسودان لعام 2014 في زيادة وتعزيز آليات التكيف لألسر والمجتمع 
المحلي ودعم الحلول طويلة األمد، إلى جانب اهتمامها بالتدخالت المنقذة للحياة والحماية من النزاعات والعنف. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تسعى إلى 

زيادة إمكانيات المؤسسات الوطنية وترحب بدعم األمم المتحدة وشركائها لتحقيق ذلك بطريقة منهجية خالل عام 2014.

وفي الختام ، فإن حكومة جمهورية السودان تشكر الجهات المانحة لألمم المتحدة لمساهماتهم في عام 2013 وتناشد المجتمع الدولي بأن يستمر في تقديم 
دعمه للسودان الذي يعمل على االستجابة لالحتياجات اإلنسانية للناس.

الدكتور سليمان عبد الرحمن سليمان
المفوض العام

مفوضية العون اإلنساني

من حكومة السودان
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لمحة سريعة عن الوضع اإلنساني في السودان     
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التاريخ: 31 ديسمبر 2013

المصادر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومفوضية شؤون الالجئين 
، قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي، وبرنامج الغذاء العالمي، 
ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومفوضية العون 

اإلنساني، والفريق القطري اإلنساني ، وخرائط األرض الطبيعية، 
الوكالة األمريكية للمسح الجيولوجي ، ومركز النازحين الحكومي، 
عادة التأهيل ) الجناح اإلنساني للحركة  ووكالة السودان لإلغاثة واإ

الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال(
 يرجى اإلتصال على:

  

الحدود و األسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة ال تعني 
إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة. ولم يتم بعد تحديد الحدود النهائية 

بين جمهورية السودان و جمهورية جنوب السودان. كما لم يحدد الوضع 
النهائي لمنطقة أبيي حتى اآلن

ochasudan_feedback@un.org
www.unocha.org/sudan

www.reliefweb.int

100 كيلومتر

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر
النيل

الشمالية

الخرطوم

الجزيرة

شمال كردفان

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

33,000
الجئ من النيل األزرق في إثيوبيا

)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(
208,000

الالجئين في جنوب السودان 
)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(

45,000
النازحين من أبيي في أجوك / دولة جنوب 

السودان

5,000
الجئ في جمهورية إفريقيا الوسطى 

)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(

350,000
الجئ في تشاد  

)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(

156,000
الجئ في السودان  

)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(

230,000
في البحر األحمر

325,000
في كسال

258,000
في شمال كردفان

3,5 مليون
مليون في دارفور ، ما يقرب من 
2 مليون نازح  ، 1,2 مليون من 
غير النازحين المتأثرين بشدة ، 
136,000 العائدين وغيرهم

البحر األحمر

347,000
شخص من دولة جنوب السودان في السودان  

تشاد)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين(

ليبيا

مصر

جمهورية إفريقيا الوسطى جنوب السودان

35,000

تقدر األمم المتحدة أن هناك حوالي 
100,000 شخص في منطقة 
جبل مرة سواء من النازحين أو 

المتأثرين بالنزاع بشدة. اليتاح فعليًا 
أي وصول للمنظمات اإلنسانية

1,2 مليون
يوجد في جنوب كردفان و النيل 
األزرق ، 433,000 من غير 
النازحين المتأثرين بشدة ، حوالي 
400,000 من النازحين وغيرهم

 وتقدر الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – قطاع الشمال أنه في 

المناطق التي التسيطر عليها الحكومة 
في جنوب كردفان و النيل األزرق 

هناك 800,000 من المدنيين أو من 
المتأثرين بشدة بالنزاع. حيث ال توجد  

إتاحة وصول للمساعدات اإلنسانية 
من السودان

زمزم

قريضة

كاس

عطاش
كلما

مورني

اثيوبيا

اريتريا
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

النازحون
2.446.729
%40

الالجئون وطالبو اللجوء
166.681

%3
النازحون والالجئون العائدون

355.019
%6

أشخاص من أصول من دولة 
جنوب السودان
347.097

%6

المتأثرون بالفيضانات
431.250

%7

المتأثرون باأللغام )بخالف الذين 
تم عدهم(
78.190
%1

غير النازحين المتأثرين بشدة
703.424
%11

غير النازحين المتأثرين بانعدام 
األمن الغذائي الشديد

841.040
%14

غير النازحين المتأثرين بانعدام 
األمن الغذائي المتوسط

765.224
%12

االستراتيجية
افتراضيات التخطيط

وضعت الخطة على أساس افتراض أنه ينبغي أن تكون مستندة إلى االحتياجات وعلى األدلة التي يتم تحديدها بدال من التوقعات في الميزانية أو اعتبارات 
إتاحة الوصول.  وفي هذا الصدد، تعتبر وثيقة »الوضع العام لإلحتياجات اإلنسانية للسودان«، التي سبقت مرحلة التخطيط االستراتيجي، هي أساس الخطة 
االستراتيجية.  ويشارك تسعة من أصل أحد عشر قطاعا1 في مراجعة االحتياجات اإلنسانية للسودان  لتقييم مستوى االحتياجات في جميع أنحاء المحليات 

السودانية البالغ عددها 178 محلية جغرافية2. وتوفر نتائج هذه العملية األساس الذي قامت عليه األهداف االستراتيجية ونطاق هذه االستراتيجية.

وقد حددت مراجعة االحتياجات اإلنسانية للسودان عددا من االتجاهات اإلنسانية الرئيسية التي ستسعى هذه الخطة لمعالجتها.  وقد زاد عدد األشخاص الذين 
تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية بمقدار 1.7 مليون شخص منذ إعداد خطة 2013.  وتشمل األسباب الرئيسية لهذه الزيادة اتساع 
أثر النزاع )في واليات دارفور وجنوب كردفان، والنيل األزرق( والفيضانات واسعة النطاق )السيما في واليات الجزيرة، والخرطوم، و نهر النيل(.  وطالما 
استمر اندالع القتال وساد عدم استتباب األمن، والنزوح، فستكون هناك حاجة إلى عمل إنساني على نطاق واسع في السودان.  وسيتواصل ارتفاع معدالت 
سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي في الوقت نفسه في جميع أنحاء البالد، وكذلك خطر الفيضانات المستمر والكوارث الطبيعية األخرى تعمل على توليد 
االحتياجات اإلنسانية.  وعلى الرغم من استمرار القتال، إال أنه هناك حاجة إلى إيجاد حلول طويلة األجل أكثر من أي وقت مضى بحيث يستطيع النازحون 

وغيرهم من السكان المتأثرين البدء في إعادة بناء حياتهم.

األشخاص المحتاجون
كان هناك ما يقدر بنحو 6.1 مليون شخص في حاجة إلى تلقي مساعدات في السودان وذلك حتى شهر نوفمبر عام 2013.  ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 

37% مقارنة بالعام الماضي.  ويمكن االطالع على نسبة التوزيع المصنفة حسب المجموعة السكانية في الرسم البياني أدناه3.

1 لم يقم قطاع التنسيق والخدمات المشتركة وقطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت بتقييم االحتياجات حيث أنهما  قطاعات دعم.

2 تشمل المحليات الجغرافية ال 178 في السودان عدد  171 من المحليات اإلدارية في البالد، ومنطقة أبيي وفقًا للمحكمة الدائمة للتحكيم عالوة على أكبر ستة مخيمات للنازحين في دارفور 

< 50،000(.  من حيث عدد السكان( واعتبرت معسكرات النازحين  بشكل منفصل نظرا لحجمها وبياناتها الفريدة.
3 المصادر: مراجعة االحتياجات اإلنسانية لدارفور، شرقي السودان، أبيي، واليات أخرى: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، برنامج الغذاء العالمي، مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، اليونيسيف، منظمة الهجرة الدولية، واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق: ترتكز على التقديرات الواردة من الحكومة السودانية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة 
للمتمردين في الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال.  وتوضح األرقام تقديرات أفضل التخطيط للعدد »الفريد« لألشخاص المحتاجين اعتبارا من شهر نوفمبر 2013.
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توزيع المحتاجين حسب الوالية
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النازحون

الالجئون وطالبو اللجوء

النازحون والالجئون العائدون

أشخاص من أصول من دولة 
جنوب السودان

المتأثرون بالفيضانات

المتأثرون باأللغام )بخالف 
الذين تم عدهم(

غير النازحين المتأثرين بالنزاع

غير النازحين المتأثرين بانعدام 
األمن الغذائي الشديد

الرسم البياني أدناه يوضح توزيع المحتاجين حسب الوالية.

غير النازحين المتأثرين بانعدام 
األمن الغذائي المتوسط

لهذه  المحددة  الطبيعة  وتختلف  اإلنسانية.   المساعدات  أنواع  بعض  لتلقي  مليون شخص   5.9 مجموعه  ما  جميعها  القطاعات  استجابة  تستهدف خطط 
المساعدات وفقا ل«االحتياجات االستراتيجية« لكل مجموعة من المستفيدين، والتي تتضمن مجموعة من األنشطة المنقذة للحياة والحماية والقدرة على التحمل 

والحلول المستدامة القابلة للتطبيق في ظل ظروفها الخاصة. ويتضح هذا في الرسم البياني أدناه.
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9

النازحون

الالجئون وطالبو اللجوء

النازحون والالجئون العائدون

أشخاص من أصول من دولة 
جنوب السودان

المتأثرون بالفيضانات

المتأثرون باأللغام )بخالف 
الذين تم عدهم(

غير النازحين المتأثرين بالنزاع

غير النازحين المتأثرين بانعدام 
األمن الغذائي الشديد

غير النازحين المتأثرين بانعدام 
األمن الغذائي المتوسط

المرونة - 4.7 مليون

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

0

7.000.000

المستهدفون في الخطة 
5.919.470

إجمالي المحتاجين 
6,137,654

708.827

794.217

78.004
344.365

2.437.053

165.557
339.499
354.064

697.884

730.708

813.756

78.190
431.250

2.446.729

166.681
347.097
355.019

765.224

الحلول المستدامة - 1.8 مليون

ون
ملي

 3
.9

 -
ية 

حما
ال

ون
ملي

 4
.7

 -
اة 

حي
 ال

قاذ
إن

المحتاجون والمستهدفون مصنفين حسب الفئة والهدف اإلستراتيجي

ويبلغ العدد اإلجمالي للمتأثرين والذي تم تقديره عن طريق مجموعة من األساليب والمنظمات، إلى أقصى حد ممكن مع التحقق وتثليث النتائج. وقد تم االتفاق 
على بعض األرقام مع حكومة السودان، في حين تستند األرقام األخرى إلى التقديرات المقدمة من قبل الشركاء أو المسؤولين على مستوى الوالية والتي ليست 
بالضرورة موثقة بصورة رسميا. وعالوة على ذلك، فإن تحركات السكان السريعة والقيود المفروضة على الوصول تجعل من المستحيل تحديد األرقام النهائية 
لجميع المحليات. ومع ذلك، فإن عملية التحقق من السكان المتأثرين في دارفور والتي نفذت خالل النصف الثاني من عام 2013 قد تحسنت بشكل كبير فيما 
يتعلق بدقة وموثوقية البيانات الواردة من المنطقة.  وفي حين أنه قد تم استخدام الرقم 6.1  مليون شخص من المتأثرين كأساس للتخطيط، إال أنه يخضع 

للمراجعة في أي وقت بناء على األحداث التي تحدث على أرض الواقع.

أهداف االستراتيجية
رسمت األمم المتحدة والشركاء األهداف االستراتيجية لعام 2014 وهي: 

إنقاذ الحياة: وفي سبيل ذلك يتم العمل على تقليل معدالت األمراض والوفيات إلى أقل مستويات حاالت الطوارئ المبينة أدناه وتحسين الرفاهية. 



السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الحماية3: تتم حماية األشخاص النازحين والمتأثرين بالنزاعات ومن العنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

القدرة على التحمل: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل أفضل. 
 

الحلول المستدامة: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول لهؤالء النازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

تشكل هذه األهداف األربعة إطار إنساني عريض القاعدة يتضمن اإلغاثة في حاالت الطوارئ إلنقاذ الحياة وحماية األشخاص المتأثرين من النزاعات واألزمات 
ودعم جهود األسر والمجتمعات المحلية المبذولة للتكيف مع الصدمات والضغوط قصيرة المدى والدعم اإلنساني إليجاد حلول دائمة متى أمكن اتباع هذه 
األهداف. وفي الحقيقة فإن الهدفين األولين يشكالن مسؤولية إنسانية »إلزامية«، في حين أن الهدفين الثالث والرابع يسعيان لضمان أن العمل اإلنساني يدعم 
أيضا فرص اإلنتعاش المبكر واالنتقال إلى التنمية على المدى الطويل حيثما كان ذلك ممكنا.  كما يمثل الهدفان األخيران أيضا مسارات الستراتيجية خروج 

مسؤول للنظام اإلنساني الدولي من السودان، وتعكس عدم الرضا عن الوضع الراهن على الرغم من استمرار األزمة اإلنسانية في البالد.

ولقد تم اختيار األهداف االستراتيجية السابقة لضمان استعداد المجتمع اإلنساني في السودان لمعظم األحداث والتعامل مع الطوارئ في حينها حسب الالزم لكن 
دون تفويت فرص تسهيل التقدم نحو الحلول طويلة المدى كلما أمكن.  وبذلك يكون أهم خيار استراتيجي هو تحقيق توازن بين الجهود والموارد المخصصة 
لكل هدف من هذه األهداف. وبينما لم يتم التخطيط اإلنساني على أساس موازنة تقديرية تم وضعها على يد فريق العمل اإلنساني القطري للتحكم في األموال 

المخصصة لتحقيق األهداف فقد تم وضع خطة عمل لكل قطاع في إطار استراتيجي.

متطلبات التمويل
تبحث خطة االستجابة االستراتيجية لعام 2014 جمع مبلغ قدره 995 مليون دوالر أمريكي لتنفيذ 395 مشروعًا في جميع أنحاء السودان.  وقد قدم 125 من 

الشركاء الدوليين والوطنيين مشاريعا لتنفيذها هذا العام. 

3 في رسالة  بتاريخ 10 ديسمبر 2013،  الحظت مفوضية العون اإلنساني التابعة للحكومة السودانية أن« العنف الجسدي هو من اختصاص الحكومات وليس المنظمات أو األمم المتحدة«. 

وقد أكد منسق الشؤون اإلنسانية أن هدف الحماية اإلنسانية الوارد في هذه الخطة ال يعني استخدام القوة من قبل المنظمات اإلنسانية في السودان وال يتنافس مع مسؤولية الحكومة السودانية 
لحماية المدنيين.

الحلول المستدامة
100 مليون د.

%10

إنقاذ الحياه
552 مليون د.

%56

المرونة
233 مليون د.

%23

الحماية
110 مليون د.

%11

مجموع الميزانية

995
مليون دوالر

إجمالي المتطلبات
إجمالي عدد المشاريع
إجمالي عدد الشركاء

أكبر مشروع ) برنامج الغذاء العالمي(
أصغر مشروع )اإلغاثة العالمية(

متوسط ميزانية المشروع
أكبر ميزانية للقطاع )األمن الغذائي ووسائل العيش(

أكبر ميزانية للوالية )جنوب دارفور(
أكبر ميزانية للمحلية )كسال – وقرى كسال(

قيمة المشاريع ذات األولوية القصوى
نسبة الميزانية الكلية في المشاريع ذات األولوية القصوى 

نسبة المشاريع التي صنفت كأولوية قصوى

995 م. دوالر
395
125

299.8 م. دوالر
35.500 م. دوالر

2.5 م. دوالر
259 م. دوالر
174 م. دوالر
22 م. دوالر

525 م. دوالر
%53
%13

في لمحة
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ميزانيات القطاعات حسب الهدف اإلستراتيجي )بالمليون دوالر(

وُطلب من الشركاء تخصيص تكاليف المشروع لألهداف االستراتيجية التي صممت من أجل الدعم و يبين الرسم أعاله نتيجة هذه الممارسة حيث تم تخصيص 
ثلثي الخطة الممولة بمبلغ 996 مليون دوالر أمريكي ألنشطة إنقاذ الحياة والحماية أي ما يعادل )552 مليون( إلنقاذ الحياة و)110مليون( للحماية. بينما تم 
تخصيص حوالي ما يقل عن الربع )233مليون( للقدرة على التحمل والعشر )مليون100( للحلول المستدامة. و ترد تفاصيل التكاليف حسب القطاع واألهداف 

االستراتيجية في الرسم البياني أدناه.

وتعكس هيمنة هدف إنقاذ الحياة من حيث االحتياجات العامة االزدياد الكبير في عدد األشخاص الذين يواجهون أوضاع تهدد حياتهم في 2013 نتيجة نشوب 
النزاع والنزوح وانعدام األمن الغذائي المتزايد، والمخاطر الطبيعية، والضعف المزمن.  وينعكس تضاؤل التفاؤل في آفاق تسوية سلمية شاملة في جزء صغير 
نسبيا من الميزانية المخصصة إليجاد حلول دائمة.   إال أنه يجب االنتباه إلى أن هذا اإلطار االستراتيجي القائم على هذه األهداف األربعة يتيح إعادة معايرة 

كل هدف استراتيجي لكل األوقات دون حاجة إلى إعادة صياغة األهداف نفسها إذا ما حدث تغير ملحوظ في اإلطار اإلنساني.

ذا ما قدمت بكاملها، فستتمكن المشاريع الواردة في الخطة والبالغ عددها 395 من تنفيذ 91 مليون عملية »قيمة مضافة«  من العمليات اإلنسانية لتقديم  واإ
المساعدات المباشرة إلى 5.9 مليون مستفيد مستهدف؛ أي 34% لألطفال و36% للنساء و30% »لآلخرين« بتكلفة إجمالية لكل مستفيد تبلغ 168  دوالر.  
وهذه يعد أقل بنسبة 27% من خطة العمل لعام 2013، على الرغم وبسبب أن القطاعات لديها أهداف مختلفة للمستفيدين، فإن هناك اختالفات كبيرة في 

تكاليف القطاع لكل مستفيد كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
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االستجابة لتكلفة الفرد حسب القطاع )دوالر(

المناصرة
 تقرر استراتيجية 2014 أن ثمة عنصرا أساسيا من عناصر القيادة اإلنسانية هو المناصرة الذي بدونه تقل فرص تحقيق نتائج الهدف االستراتيجي الموضح 
هنا. بينما ركزت الخطط السابقة وحدها غالبًا على إعداد المشاريع اإلنسانية كوسيلة أساسية لتحقيق األهداف االستراتيجية. وتضع استراتيجية 2014 المناصرة 
في قلب هذه الخطة فبدون الدفاع الفعال بشأن وصول المساعدات اإلنسانية وااللتزام بالمبادئ اإلنسانية وتحسين نوعية البرامج وتحريك الموارد وبناء السالم 

ال يمكن تحقيق أي من األهداف االستراتيجية المذكورة في الخطة.

شرح األهداف االستراتيجية
يشتمل على توضيح عن كل هدف إستراتيجي، ويشتمل على معلومات تتعلق بالمدى وخطط اإلستجابة اإلنسانية تحت كل هدف.

إنقاذ الحياة: الحد من معدالت انتشار األمراض والوفيات إلى أقل من معدل الطوارئ وتحسين نوعية الحياة اإلنسانية »الرعايه«.
 

ال تزال األعمال اإلنسانية إلنقاذ الحياة واسعة االنتشار ومطلوبة في السودان مع حلول عام 2014. وقد إزدادت نسبة تعرض النازحين للمخاطر نتيجة لنقص 
الخدمات األساسية وتردي جودتها أو توقفها جميعا في بعض الحاالت. ونتج عنها دائرة من النزاعات العنيفة وعدم استتباب األمن واألزمات االقتصادية 
وصعوبة الحصول على خدمات ونقص القدرات واألداء التطبيقي المختلط والفجوات التمويلية الكبيرة. وارتفاع أعداد النازحين الجدد في دارفور وازدياد أعداد 
المحتاجين في منطقة النيل األزرق وجنوب كردفان باإلضافة إلى ازدياد أعداد الالجئين والمجتمعات المتأثرة بالفيضانات وسوء التغذية الحاد بوالية البحر 

األحمر اتحدت جميعها لينتج عنها حوالي 5 ماليين شخص في حاجة إلى دعم في مجال إنقاذ الحياة في عام 2014.  

وتستهدف الخطة 4.7 مليون )94% من هذه المجموعة( متضمنة النازحين والالجئين والساعين للحصول على لجوء سياسي وأفراد من دولة جنوب السودان 
والمجتمعات المتأثرة بالفيضانات واأللغام وعدم استتباب األمن الغذائي والمتأثرين بالنزاعات العنيفة لكن ليسوا موزعين على عدد يتراوح من 100 إلى 178 

12



خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

وحدة محلية جغرافية في السودان وفًقا للخريطة الواردة أدناه.

وسيسهم الشركاء في مجاالت التعليم واألمن الغذائي والمعيشة والصحة والمأوى الطارئ 
المتعددة والمياه والصحة  بالقطاعات  الغذائية والتغذية والحماية والالجئين  والمواد غير 
اللوجستية واالتصاالت في  المشتركة والخدمات  والخدمات  التنسيق  بدعم من  والنظافة 
لهذا  المخصصة  الموازنة  بحلول عام 2014. وتصل  السودان  في  الحياة  إنقاذ  جهود 
الهدف اإلستراتيجي 552 مليون متضمنة 355 مشروع 160 منهم مخصص لهم %50 

على األقل من التكلفة ذات الصلة بتحقيق هذا الهدف اإلستراتيجي.

13

النازحون 

الالجئون وطالبو اللجوء 

النازحون وعودة الالجئين

األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان

المتأثرون بالفيضانات

المتأثرون باأللغام

غير النازحين المتأثرين بانعدام األمن الغذائي الشديد

غير النازحين المتأثرين بانعدام األمن الغذائي المتوسط

العدد اإلجمالي 

2.376.110

161.684

-

303.760

318.420

78.004

666.657

817.489

4,722,118

المجموعات السكانية المستهدفة بموجب بند إنقاذ الحياة

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

البحر األحمر

تشاد

جمهورية
إفريقيا
الوسطى جنوب السودان

اثيوبيا

اريتريا

ليبيا

مصر

زمزم

قريضة

كلما
عطاش

كاس
مورني

المحليات داخل حدود إنقاذ الحياة

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

إنقاذ الحياة

كاسزمزم

ترد أولويات المناصرة لدعم هدف »إنقاذ الحياة« في الجدول أدناه.



السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الحماية: حماية المتأثرين بالنزاعات والنازحين بصورة أكثر فعالية من العنف واالستغالل.
 

وفي الوقت الذي نجد فيه أن حماية المدنيين من الواجبات األساسية التي يتحتم على الحكومة السودانية االلتزام بها بدعم من العملية المختلطة لالتحاد األفريقي 
واألمم المتحدة في دارفور وقوات األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي، تمثل الحماية جزءًا حيوًيا في إطار العلميات اإلنسانية. وشهد عام 2013 استمرار 
الصراع في دارفور وجنوب الكردفان والنيل األزرق وزيادة ملحوظة في أعداد النازحين . وفي هذا اإلطار اقتضت الضرورة التدخل السريع بالتنسيق عن كثب 
مع الحكومة السودانية للحفاظ على أمن المتأثرين بالنزاعات ومنع العنف على أساس النوع اإلجتماعي والحد من العنف الجنسي وتعميم تدابير خاصة لحماية 
الفتيات والبنين والحد من مخاطر األلغام األرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات وتعميم تدابير لحماية السودانيين بدولة جنوب السودان. وُيقدر حوالي 4.1 

مليون شخص في حاجة للحماية.
 

وتستهدف خطة عام 2014 حماية 3.9 مليون شخص )95% من هذه المجموعة( من 
النازحين  والالجئين العائدين والمجتمعات المتأثرة باأللغام وبعض شديدي التأثر من غير 
النازحين الموزعين على 111 محلية من أصل 178 محلية جغرافية في السودان وفًقا 

لما هو وارد في الخريطة أدناه.

 

 

 

 

النتيجة المرجوة مسألة السياسة/الممارسة أصحاب المصلحة 

أهداف المناصرة: إنقاذ الحياة

احترام عمال اإلغاثة	 األشخاص المتأثرون 
التعاون مع عمليات التسجيل	 
إبداء تعقيبات إلى القطاعات	 

تحسين السالمة
تقليل الفساد

تحسين الخدمات

تقديم الخدمات	 الشركاء
البرامج المتكاملة	 
االمتثال إلى المبادئ/مدونة قواعد السلوك اإلنسانية	 
اإلبالغ عن حادث	 
اإلبالغ عن مشروع	 

تحسين الجودة
تحسين الجودة

تحسين الموافقة والوصول
تحسين األمن

تحسين الشفافية

تقديم الخدمات	 حكومة السودان
احترام المبادئ اإلنسانية	 
تصاريح العمل/السفر	 
الموافقة على المشاريع	 
تسجيل المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية	 

تحسين التغطية/الجودة
تحسين الوصول
تحسين الخدمات
تحسين الخدمات
تحسين الخدمات

تحسين الموافقة والوصولاحترام المبادئ اإلنسانية	 الجهات غير الحكومية

تحسين التغطيةمستوى التمويل	 المانحون

حماية المدنيين	 قوات حفظ السالم
تيسسر الوصول وتوفير السالمة واألمن لألفراد العاملين في المجال اإلنساني	 

تحسين الرعايه
تحسين التغطية/النوعية

النازحون 

الالجئون وطالبو اللجوء 

النازحون وعودة الالجئين

األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان

المتأثرون باأللغام

غير النازحين المتأثرين بالنزاع

العدد اإلجمالي

2.368.000

165.463

320.772

323.826

78.004

635.043

3,891,108

المجموعات السكانية المستهدفة بموجب بند الحماية
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النيل 
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سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

البحر األحمر

تشاد

جمهورية
إفريقيا
الوسطى جنوب السودان

اثيوبيا

اريتريا

ليبيا

مصر

زمزم

قريضة

كلما
عطاش

كاس
مورني

المحليات داخل حدود إنقاذ الحياة

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

الحماية

كاسزمزم

في حين أن الحماية لديها  مجموعة قطاع مخصصة لها، سيتم تقديم الهدف االستراتيجي أيضا بدعم من قطاعات التعليم، والصحة، و المواد غير الغذائية 
عادة الدمج المبكر، والالجئون )شامل لعدة قطاعات(، والمياه والمرافق الصحية والنظافة، وبدعم إضافي من قطاعي التنسيق  ومأوى الطوارئ، والعودة واإ
والخدمات المشتركة والخدمات اللوجستية واإلتصاالت. وتقدر الميزانية المخصصة لهدف »الحماية« بمبلغ 110 مليون دوالر، لتنفيذ 240 مشروع، لدى 44 

من هذه المشاريع ما اليقل عن 50% من تكاليف المشروع المخصصة لهذا الهدف االستراتيجي.

ترد أولويات المناصرة لدعم هدف »الحماية« في الجدول أدناه.
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

المرونة: األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر يمكنهم خفض المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط.
 

وفي الوقت الذي نجد فيه أن حماية المدنيين من الواجبات األساسية التي يتحتم على الحكومة السودانية االلتزام بها بدعم من العملية المختلطة لالتحاد األفريقي 
وفي الوقت الذي نجد فيه تفعيل األعمال اإلنسانية في منطقة دارفور لما يزيد عن 10 سنوات وازدياد أعداد ذوي االحتياجات بصورة ملحوظة في عام 2013 
وارتفاع تكلفة تسليم الوحدة وعدم القدرة على تقديم الخدمات وانخفاض الموارد مما يستدعي تقديم الكثير بقليل من اإلمكانيات.  نجد أن لدى األسر والمجتمعات 
المحلية في السودان قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات والضغوطات الناتجة عن أحداث مثل النزوح الناجم عن النزاعات وفقدان المحاصيل، واألمراض 
التي تصيب الحيوانات، والفيضانات، فضال عن تدابير التقشف التي تحد من تقديم الخدمات األساسية.  ومع ذلك، واجهوا تحديات تتمثل في قدرتهم على 
التكيف خالل العقد الماضي، ونتيجة لذلك، يمكن لبعض االستراتيجيات التي اضطر العديد من األشخاص اللجوء إلى استخدامها أن تكون مدمرة للبيئة، وتشوه 
السمعة االجتماعية  كما تؤدي إلى اقتصاد غير مستدام.  وعندما تصبح استراتيجيات المواجهة التقليدية قصيرة األجل بمثابة قواعد سلوكية طويلة األجل، 

يمكن أيضا أن تكون العواقب مضرة بصحة الناس، وتغذيتهم، ووسائل عيشهم، وتعليمهم، وتعرضهم لمخاطر أمنية خطيرة.
 

ومع ذلك، يمكن تقديم المساعدات اإلنسانية بالطرق التي تقلل التكاليف المتكررة التي تقع على عاتق المجتمعات مثل اإلصالحات المتكررة الالزمة لمباني 
المدارس والعيادات المؤقتة، وبطرق تساعد على حماية وبناء أصول األسر والمجتمع 
من خالل، على سبيل المثال، حماية الحيوانات صحيا أو تحسين خصوبة التربة.   كما 
يمكن أن ُيعزز تقديم الدعم لمنظمات العون الذاتي لتحقيق الرعايه المجتمعية القدرة على 
األشخاص  يزودا  أن  يمكنهما  المناسبان  والتدريب  التعليم  أن  حين  في  أيضا،  التحمل 
بالمهارات والمعلومات الجديدة التي ُتمكن من التكيف بصورة أكثر استدامة مع الحياة 

الحضرية أو بالمعسكر.

وبينما يهدف بند » القدرة على التحمل« إلى عدم زيادة المساعدات اإلنسانية لضحايا 
تقوية مرونة األسر والمجموعات  تقدم ملحوظ في  األزمات وأسرهم بل يتضمن إحراز 
والمجتمعات لتمكينهم من التمتع بقدر كافي من الكرامة واالستقاللية وخفض المساعدات 
الخارجية لفترة قصيرة األجل. وُيقدر حوالي 5.3 مليون شخص في حاجة إلى دعم لتقوية 

قدرتهم على التحمل بجميع أنحاء السودان.

النتيجة المرجوة مسألة السياسة/الممارسة أصحاب المصلحة 

أهداف المناصرة: الحماية

الحماية القائمة على المجتمع المحلي	 األشخاص المتأثرون 
اإلبالغ عن حادث	 

تحسين السالمة

تحسين المساءلةاإلحالة إلى حادث 	 الشركاء

سيادة القانون	 حكومة السودان
االمتثال إلى القانون اإلنساني الدولي	 

مساءلة أكثر
تحسين األمن

سيادة القانون	 الجهات غير الحكومية
االمتثال إلى القانون اإلنساني الدولي	 

مساءلة أكثر
تحسين األمن

تحسين التغطيةممارسات المناصرة إلى حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي	 المانحون

حماية المدنيين	 قوات حفظ السالم
حماية العاملين في المجال اإلنساني	 

تحسين الرعايه
تحسين التغطية/النوعية

النازحون داخليا

الالجئون وطالبو اللجوء 

النازحون داخليا وعودة الالجئين

األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان

المتأثرون بالفيضانات

المتأثرون باأللغام

غير النازحين المتأثرين بالنزاع

غير النازحين المتأثرين بانعدام األمن الغذائي المتوسط

اإلجمالي

2.296.104

165.549

298.292

298.661

288.240

78.004

538.246

697.884

4,660,980

المجموعات السكانية المستهدفة بموجب بند المرونة
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

وتستهدف الخطة 4.7 مليون شخص )78% من إجمالي عدد المحتاجين لتعزيز القدرة على التحمل( من السكان النازحين  والالجئين والعائدين وأفراد من 
دولة جنوب السودان والمجتمعات المتأثرة بالفيضانات واأللغام وعدم استتباب األمن الغذائي لغير النازحين والمتأثرين بالنزاعات والموزعين على عدد 113 
وحدة محلية بالسودان. وسيسهم الشركاء بمجاالت التعليم واألمن الغذائي والمعيشة والصحة والمأوى في حاالت الطوارئ المواد غير الغذائية والتغذية والحماية 
والالجئين بالقطاعات المتعددة والمياه والمرافق الصحية والنظافة بدعم من التنسيق والخدمات المشتركة والخدمات اللوجستية واالتصاالت في »القدرة على 
التحمل « بدولة السودان في عام 2014. وتقدر الموازنة المخصصة لــ »القدرة على التحمل « بـــ233 مليون دوالر تتألف من 331 مشروع عدد 93 منهم 

يحتاج لــ 50% من المصروفات لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

البحر األحمر

تشاد

جمهورية
إفريقيا
الوسطى جنوب السودان

اثيوبيا

اريتريا

ليبيا

مصر

زمزم

قريضة

كلما
عطاش

كاس
مورني

المحليات داخل حدود إنقاذ الحياة

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

المرونة

كاسزمزم

ترد أولويات المناصرة لدعم هدف »المرونة« في الجدول أدناه.
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الحلول الدائمة: التقدم المحرز فيما يتعلق بالحلول المستدامة ويستفيد منه األفراد النازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.
 

يستضيف السودان العديد من المقتلعين من مناطقهم وجميعهم يحتاجون إلى حلول مستدامة لظروفهم الحالية. وعلى كٍل، تدهورت الظروف الخاصة بتطبيق 
الحلول المستدامة لوقت طويل 2013 من عام  ولكن ال زالت فرص التكامل المحلي أو العودة الطوعية أو العودة إلى الوطن موجودة. وتُبذل جهود بالتنسيق 
مع ممثلي األعمال اإلنسانية وممثلي التنمية وبالتعاون مع الحكومات المحلية والوطنية للمساعدة على إنهاء النزوح لبعض منهم. وُيقدر عدد األفراد في السودان 
منهم  من هو بحاجة إلى الدعم اإلنساني أثناء المرحلة االنتقالية وتقديم حلول مستدامة لنحو 3.3 مليون شخص، لكن يعيش العديد من األشخاص في ظل 

ظروف لم تتحق فيها بعد إيجاد حلول مستدامة.

وتهدف الخطة لمساعدة 1.8 مليون شخص )40% من هذه المجموعة( في عام 2014، 
جنوب  دولة  من  أصول  من  وأفراد  والعائدين  والالجئين  النازحين   السكان  من  تتألف 

السودان موزعين على 52 محلية وفًقا للخريطة أدناه.
 

ومآوي  والصحة  العيش  ووسائل  الغذائي  واألمن  التعليم  بمجاالت  الشركاء  وسيسهم 
المتعددة والمياه  بالقطاعات  الغذائية والتغذية والحماية والالجئين  الطوارئ والمواد غير 
والمرافق الصحية والنظافة بدعم من التنسيق والخدمات المشتركة والخدمات اللوجستية 
الموازنة  المستدامة« بدولة السودان في عام 2014. وتقدر  واالتصاالت في »الحلول 
المخصصة لــبند »الحلول المستدامة« بـــ100 مليون دوالر تتألف )10% من الخطة الكلية( من 267 مشروع عدد 24 منها يحتاج لــ 50% من التكلفة لتحقيق 

األهداف اإلستراتيجية.

أهداف المناصرة: المرونة

استقالل ذاتي بصورة أكبراالستقاللية في االعتماد على الذات/ المساعدات	 األشخاص المتأثرون 
االعتماد على النفس بصورة أكبر

تحقيقها  جودة البرامج 	 الشركاء للقياس ويمكن  تحديدًا وقابلية  أكثر  بأهداف  الكفاءة  تحسين 
)SMART( وواقعية

تحسين السياساتنوعية قرارات التخطيط	 حكومة السودان

حماية المدنيين	 قوات حفظ السالم
حماية العاملين في المجال اإلنساني	 

تحسين الرعاية
تحسين إتاحة الوصول

معالجة فجوات تنمية اإلغاثةالمرونة	 المانحون

تحسين التغطية تحسين األمنإتاحة الوصول اآلمن	 الجهات غير الحكومية

النتيجة المرجوة مسألة السياسة/الممارسة أصحاب المصلحة 

النازحون 

الالجئون وطالبو اللجوء 

النازحون وعودة الالجئين

األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان

العدد اإلجمالي 

1.210.705

165.038

168.422

296.917

1,841,082

المجموعات السكانية المستهدفة بموجب بند الحلول الدائمة
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

البحر األحمر

تشاد

جمهورية
إفريقيا
الوسطى جنوب السودان

اثيوبيا

اريتريا

ليبيا

مصر

زمزم

قريضة

كلما
عطاش

كاس
مورني

المحليات داخل حدود إنقاذ الحياة

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

الحلول الدائمة

كاسزمزم

ترد أولويات المناصرة لدعم هدف »الحلول الدائمة« في الجدول أدناه.
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

أهداف المناصرة: الحلول الدائمة

تحسين التشاورالمشاركة في تخطيط المشاريع	 األشخاص المتأثرون 

االمتثال للمبادئ اإلنسانية 	 الشركاء
التشاور مع األشخاص المتأثرين	 
االنتقال إلى الشركاء في التنمية	 

تحسين الموافقة والسالمة
الموافقة المستنيرة

تنسيق تقديم الخدمات

قرار بشأن استخدام األراضي	 حكومة السودان
تقديم الخدمات	 

زيادة الفرص
زيادة تقديم الخدمات

عادة اإلدماج	 قوات حفظ السالم توفير األمن لعمليات العودة واإ
حماية العاملين في المجال اإلنساني	 

زيادة الفرص
تحسين إتاحة الوصول

التنسيق	 المانحون
االتساق االستراتيجي	 

حوافز أكثر وضوحا بشأن تحقيق السالم
انتقال اإلغاثة/التنمية

زيادة الفرصالمشاركة في عملية السالم	 الجهات غير الحكومية

النتيجة المرجوة مسألة السياسة/الممارسة أصحاب المصلحة 

زيادة دعم عملية السالمدعم عملية السالم	 المنظمات اإلقليمية

نطاق االستراتيجية 
على النحو المبين أعاله، تسعى خطة عام 2014 إلى تلبية »االحتياجات االستراتيجية«  لفئات محددة من السكان على أساس تقييم تفصيلي بين القطاعات 
الذي نفذ من أجل وثيقة »الوضع العام لإلحتياجات في السودان« لعام2014 .  ويحسب تقييم المحلية هذا القائم على القطاعات التسعة الناشئة باستخدام 
مقياس لمجموع نقاط يتراوح من 5-0 ، حيث يشير الرقم »5«  إلى المستوى األكثر حدة لالحتياجات.  و تمثلت المرحلة التالية في تحديد نطاق الخطة  في 

تحليل هذه النقاط  في عملية وضع »الحدود االستراتيجية« ، وترد النتائج الملخصة في الجدول أدناه.

استخدمت قياسات احتياجات القطاع األكثر صلة الختيار المحليات المستهدفة في إطار كل موضوع استراتيجي. وقد تم تحديد »حدود« االستجابة االستراتيجية  
لكل هدف من األهداف االستراتيجية على النحو التالي:

إنقاذ الحياة: تم اختيار المحليات التي يقطن بها أي من الفئات المستهدفة السبع، التي سجلت مجموع نقاط بمعدل »4« أو أكثر،  استخدام الثقل السكاني 	 
في سجل االحتياجات داخل القطاع التي سجلت »2« أو أكثر، »إلنقاذ الحياة«.  وباإلضافة إلى ذلك، تم أيضا استهداف أي محلية بمقياس تغذية 4 

أو أكثر في إطار هذا الهدف.

الحماية:  تم اختيار المحليات التي يقطن بها أي من الفئات المتأثرة الست مع االحتياجات الموحدة المرجحة  للسكان، التي سجلت مجموع نقاط بمعدل 	 
»2« أو أكثر،  ومعدل احتياجات القطاع التي سجلت »3« أو أكثر، »للحماية«.  وباإلضافة إلى ذلك، تم إضافة المحليات التي سجلت رقم 4 أو أكثر  

لمكافحة األلغام أو قطاع الالجئين )شامل لعدة قطاعات(إلى القائمة المستهدفة.

القدرة على التحمل:  تم اختيار المحليات التي يقطن بها أي من الفئات المتأثرة الثماني التي لها سجالت احتياجات لثقل سكاني يبلغ »5« أو أكثر،  أو 	 
سجلت معدل 4 أو أكثر من تقييمات التعليم ،واألمن الغذائي ووسائل العيش ، و المواد غير الغذائية ومأوى الطوارئ، والتغذية، والالجئين )شامل لعدة 

قطاعات(  ، في إطار هدف )القدرة على التحمل(.

عادة 	  الحلول الدائمة:  تم اختيار المحليات التي يقطن بها أي من الفئات المستهدفة األربع ومع قطاع الالجئين )شامل لعدة قطاعات(  وقطاع العودة واإ
الدمج المبكر التي سجلت معدل 4 أو أكثر ، في إطار هدف )الحلول المستدامة(.
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

إنقاذ الحياة

الحاجة االستراتيجية
السكان المستهدفون

نسبة تقدير العدد اإلجمالي 
للمحتاجين )6.1 مليون شخص(

معايير اختيار المحلية
نتائج الحدود

معايير الحدود

النازحون 
الالجئون وطالبو اللجوء

أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان
المتأثرون بالفيضانات

المتأثرون باأللغام
غير النازحين المتأثرين بشدة

غير النازحين الذين يعانون من انعدام األمن 
الغذائي الشديد

مجموع نقاط احتياجات السكان التي تم 5 ماليين شخص )%82(
تعديلها: < = 2

مجموع نقاط متوسط االحتياجات : 
3 = >

التغذية:= 5

السكان: 4.7 مليون شخص %77 
من إجمالي 94% من المحليات 
الجغرافية المستهدفة: 100/178

%56

النازحون الحماية
الالجئون وطالبو اللجوء

النازحون داخليا & العائدون الالجئون
أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان

المتأثرون باأللغام
غير النازحين المتأثرين بشدة

مجموع نقاط احتياجات السكان التي تم 4.1 مليون شخص )%67(
تعديلها: < = 2 مجموع نقاط متوسط 

االحتياجات : < = 3
مكافحة األلغام: < = 4

الالجئون )شامل قطاعات متعددة(: 
4 = >

السكان: 3.9 مليون شخص %63 
من إجمالي 95% من المحليات 
الجغرافية المستهدفة: 111/178

%62

النازحون المرونة
الالجئون وطالبو اللجوء

أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان
المتأثرون بالفيضانات

المتأثرون باأللغام
غير النازحين المتأثرين بشدة

غير النازحين الذين يعانون بشدة من انعدام األمن 
الغذائي

مجموع نقاط احتياجات السكان التي تم 5.3 مليون شخص )%86(
تعديلها: < = 5
التعليم : < = 4

األمن الغذائي ووسائل العيش: < = 4
 المواد غير الغذائية ومأوى الطوارئ: 

4 = >
التغذية: := 4 >

الالجئون )شامل قطاعات متعددة(: 
4 = >

السكان: 4.7 مليون شخص %76 
من إجمالي 88% من المحليات 
الجغرافية المستهدفة: 113/178

%63

النازحون الحلول الدائمة
الالجئون وطالبو اللجوء

أشخاص من أصول من دولة جنوب السودان

عادة الدمج: < = 3.34 مليون شخص )%54( العودة واإلنتعاش واإ
الالجئون )شامل قطاعات متعددة(: 

4 = >

السكان: 1.8 مليون شخص %30 
من إجمالي 56% من المحليات 
الجغرافية المستهدفة: 52/178

%30
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كما موضح في الرسم أدناه.



السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

100

قيمة المشاريع خارج المحليات المستهدفة

نسبة الميزانية داخل وخارج المحليات )بالمليون دوالر(
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إنقاذ الحياةالحمايةالمرونةالحلول الدائمة

تلبية  أجل  والبالغ عددها 780 من  المحلية  المحدد على مستوى  القطاع  تدخالت4  إلى  هناك حاجة  بأنه ستكون  االستهداف  ممارسة  أشارت  باختصار، 
االحتياجات االستراتيجية القائمة على معايير التدخل المذكورة أعاله.  وقد ُطلب من القطاعات التخطيط ألنشطتها وفقا لذلك.  ومع ذلك، وكما كشفت ممارسة 
وضع الحدود القضايا المتعلقة بالنوعية من بعض البيانات، لم ُيطلب من منسقي القطاع رفض جميع مقترحات المشاريع التي تقع خارج المحليات المستهدفة 

تلقائيا.  وبدال من ذلك، ُطلب من القطاعات تبرير إدراج مثل هذه المشاريع، وتقديم لمحة عامة عن هذه الحاالت في خطط استجابة القطاع.

وعموما، تغطي االستجابة المخططة  91% من التدخالت المستهدفة على مستوى المحليات،  مع ترك 9%  من التدخالت المستهدفة التي لم تتناولها الخطة، 
ويرجع ذلك أساسا إلى قيود القدرات أو الوصول.  و تقع 71% من االستجابات المخططة للقطاع على المستوى المحلي البالغ عددها 822 في إطار الحدود 
االستراتيجية بينما تقع 29% منها خارج هذا اإلطار. أما على مستوى القطاع، يكشف التحليل عن مجموعة واسعة من مستويات االمتثال للحدود االستراتيجية، 

كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

4 لم يقم قطاع التنسيق والخدمات المشتركة وقطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت بتقييم االحتياجات حيث أنهما  قطاعات دعم.
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المحليات المستهدفة بدون استجابة
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المحليات غير المستهدفة بدون استجابة

المحليات غير المستهدفة مع استجابة

المحليات المستهدفة مع استجابة

تخطيط القطاع للمحليات المستهدفة

وألن هذه هي المرة األولى التي يتم فيها إجراء هذا النوع من ممارسة وضع الحدود في السودان، فال بد من تفسير النتائج بحذر. ومع ذلك، وضعت الممارسة 
معايير جديدة في الشفافية والمساءلة التي تمكن جميع األطراف المعنية من استعراض دقة تقييمات مستوى القطاع على مستوى المحليات، وكذلك مقارنة 
االنحياز القطاعي مع الحدود القطاعية االستراتيجية. وتقدم تفاصيل البيانات خطوة كبيرة إلى األمام في تعزيز قاعدة أدلة الخطة اإلنسانية، في حين يوفر 
تحليل البيانات إدارة وتنسيق األدوات الجديدة التي تعزز بالفعل التركيز في العملية.  على سبيل المثال تم تركيز عدد كبير من المشاريع على المحليات 

المستهدفة خالل عملية استعراض المشروعات.

وينبغي تعزيز فعالية ممارسة الحدود االستراتيجية في تشكيل االستجابة بشكل كبير في السنوات المقبلة وذلك بسبب ازدياد نوعية البيانات والخبرات المتعلقة 
بالنهج.

األولويات ضمن نطاق اإلستراتيجية 
االحتياجات  التي حددت  مراحل  الثالث  ذات  األولويات  تحديد  لعملية  األولى  المرحلة  بمثابة  اإلستراتيجية  الحدود  ممارسة  كانت  أعاله،  هو موضح  كما 
اإلستراتيجية لألفراد المتأثرين على مستوى المحلية.  والخطوة التالية في السعي لتحقيق تركيز أكبر على األهداف اإلستراتيجية تمت مباشرته في مرحلة إختيار 

المشروع ومراجعته.
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المبادئ التوجيهية الختيار المشروع البند
يجب أن تتمتع المنظمة المناِشدة وشركاؤها التنفيذيين بالقدرة على على تنفيذ المشروع

ينبغي أن تكون المنظمة المناشدة عضوا في القطاع

ينبغي أن تكون المنظمة المناشدة هيئة معترف بها/مسجلة قانونا في السودان

ينبغي أن يستند المشروع على أدلة من التقييم األول وبالتشاور مع المتأثرين

ينبغي أن يسهم المشروع صراحة إلى أهداف قطاع واحد أو أكثر

ينبغي أن يندرج المشروع ضمن قائمة المحليات ذات األولوية لهذا القطاع أو مع تبرير مقبول من ِقبل القطاع
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المبادئ التوجيهية الختيار المشروع البند
ينبغي أن يشتمل المشروع على صورة واضحة من السكان المستهدفين، والنواتج المخططة، ومخرجات متوقعة، ونتائج متوقعة، ومؤشرات األداء

ينبغي أن يحدد المشروع ويستجيب لالحتياجات المختلفة من النساء والفتيات والفتيان والرجال، أو تبرير تركيزها على مجموعة واحدة

ينبغي أال يكرر المشروع األنشطة التي تنفذها المنظمات األخرى

ينبغي أن تكون أنشطة المشروع قابلة للتنفيذ ضمن اإلطار الزمني من الخطة الذي يمثل 12 شهرا

ينبغي أن يكون المشروع فعال من حيث تكلفة عدد المتأثرين بالمساعدات واالحتياجات التي يستجيب المشروع لها

ينبغي أال يتضمن المشروع مؤشر مساواة بين النوعين اإلجتماعيين يصل إلى صفر، ويجب أن تظهر أدلة على االستجابة لنصيحة مستشار القدرة االحتياطية المعنية بمسائل النوع اإلجتماعي

ينبغي أن يكمل المشروع المؤشر البيئي

ينبغي أن يحصل المشروع على مجموع نقاط الهدف االستراتيجي التي تضيف إلى ما يصل الى %100

وقد تم توفير المعايير الشاملة أعاله الختيار المشاريع لمنسقي القطاعات الستخدامها باإلضافة للمعايير المحددة للقطاع.   وتعزز المعايير مبادئ العمل 
داخل المحليات المستهدفة ومراعاة إعتبارات النوع والبيئة والمساءلة. 

وفي نهاية مرحلة عملية التخطيط، تم الطلب من منسقي القطاعات عندئذ أن يقوموا بتقديم المشروعات المرتبة والواقعة على قمة أولوياتهم لتحصل بحد أقصى 
على 30% من موازنة القطاع.  وقد امتثلت القطاعات لهذا الشرط بدرجات مختلفة كما هو مبين في الجدول أدناه.

عادة اإلدماج وقطاع الالجئين مشتركة بين القطاعات  وقد قدم كل من قطاع التنسيق والخدمات المشتركة والتعليم والصحة والتغذية والحماية والعودة واإلنتعاش واإ
والمياه والمرافق الصحية والنظافة، األولوية القصوى التي صنفت بالمشروع )المشاريع( غير بعيدين أو أدنى من مستوى 30%. وكانت في الوقت نفسه قطاعات 
الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ واألمن الغذائي ووسائل العيش وخدمات الطوارئ والمواد غير الغذائية متجاوزة بشكل 
كبير للهدف. وفي حالة األمن الغذائي ووسائل العيش يمكن أن يعزى ذلك إلى أن مشروع واحد فقط )األكبر في الخطة( مشمول تحت تصنيف األكثر أولوية. 
وبالرغم من ذلك، فإن ممارسة تحديد األولويات بصورة إجمالية كان قاطعًا بشكل كبير أكثر من السنوات السابقة مع قيمة إجمالية لمشروعات لها األولوية 

تقف عند حد 525 مليون دوالر مقارنة بمبلغ 787 مليون دوالر في عام 2012.

القضايا المشتركة بين القطاعات والمحددة السياق
النوع اإلجتماعي 

كرست الجهات الفاعلة في السودان نفسها للعمل الدءوب لضمان وضع برامج لتحقيق العدالة اإلنسانية وتعزيزها في مجال االستجابة اإلنسانية من خالل 
تطبيق نظام مؤشر النوع وهو عبارة عن وسيلة مصممة لقياس وضمان استفادة  كافة شرائح السكان المستهدفين بصورة متكافئة. ولقد مارس مستشار القدرة 
االحتياطية المعنية بمسائل النوع اإلجتماعي عمله مع القطاعات والشركاء المنفذين وفًقا »لجانبين« أوال، بناء القدرات فيما يتعلق بتصميم » برامج المساواة 
بين النوعين اإلجتماعيين« من أجل ضمان مشاركة منصفة بشكل أكبر وتوزيع المساعدات اإلنسانية بشكل عادل.  وثانيا، لضمان مراقبة تنفيذ المشروع مع 

مراعاة اعتبارات المساواة بين النوعين اإلجتماعيين.
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1 - المشروع مصمم للمساهمة ببعض الطرق 
المحدودة في المساواة بين النوعين اإلجتماعيين
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2 )أ( - المشروع مصمم للمساهمة بصورة كبيرة 
في المساواة بين النوعين اإلجتماعيين

2 )ب(- يتمثل الغرض الرئيسي للمشروع في 
تطبيق المساواة بين النوعين اإلجتماعيين

نتائج مؤشر النوع اإلجتماعي حسب القطاع

وعلى الرغم من عدم اشتمال خطة هذا العام على على أية مشاريع »«.   ، إال أن معظم الشركاء بإمكانهم بذل المزيد في سبيل ضمان إدماج  الحاجات 
المختلفة بالنسبة للرجال والنساء واألوالد والبنات خالل دورة المشروع. لذا فإنه يجب بناء المزيد من القدرات لتطوير نظام جمع بيانات النوع والعمر واستخدامها 
وتحليلها وتكوين فرق تقييم غير متحيزة لنوع معين بالتشاور مع كل من الرجال والنساء بخصوص حاجاتهم وتقديم تحليل النوع لألدوار والرجال والنساء واألوالد 

والبنات فيما يتعلق بالجاجات المحددة واالنشطة المقترحة.  وهذه الخطوات سوف تضمن االلتزام بتحقيق العدالة الالزم متابعته.

البيئة 
يواجه السودان العديد من التحديات البيئية ويشمل ذلك التدهور البيئي واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية ، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الغابات وموارد 
المياه األرضية  والتدهور البيئي المستمر. يجب عند تصميم وتنفيذ  التدخالت اإلنسانية أخذ تلك التحديات في االعتبار بهدف  تقليل األثر السلبي المتوقع مع 
تطوير االستخدام المتواصل للموارد الطبيعية. إن دمج البيئة في العمل اإلنساني قد يكون له أثر ملموس فيما يتعلق بتحسين الحصول على خدمات أساسية 

وضمان تقوية مرونة االمجتمع والتمكين من وسائل معيشة متواصلة.

يتم دمج االهتمامات البيئية في الخطة من خالل تطبيق مؤشر البيئة.  وفي هذه العملية، تم ترميز جميع المشاريع البالغ عددها 395  وذلك وفقا لألثر البيئي 
المحتمل لألنشطة المقترحة.  وعلى الرغم من استخدامه في السنوات السابقة، ُعدَِّل المؤشر البيئي لخطة هذا العام  بمعنى أن نظام التزويد بشفرات الجديد 
يأخذ في االعتبار كل من األثر البيئي المتوقع ألي مشروع  عالوة على إدراج أي إجراءات تخفيف. يساعد النظام ذو الشفرات الجديد على عمل تقييم شامل 

للتقدم المحرز.
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أ: تأثير على البيئة بدون تخفيف 
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مؤشر البيئة حسب القطاع

اإلنتعاش المبكر 
اإلنتعاش المبكر هو نهج للعمل الذي ينبغي دمجه في عمل جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية لضمان تسخير االستجابة اإلنسانية المستدامة والقابلة للتدخالت 
المرتبطة بعمليات وأهداف التنمية طويلة األمد. وعلى الرغم من استمرار الدعم الذي يتعلق بإنقاذ الحياة كأولوية أولى إال أن أساليب اإلنتعاش المبكر  تهدف 
قامة بيئة يمكن فيها للنازحين االستفادة من الخدمات األساسية وأن يكون لديهم  إلى استعادة الخدمات وأساليب المعيشة والقدرة على الحوكمة في العملية، واإ

أساليب معيشية مالئمة والعيش في أمان وكرامة. كما تبحث ُنهج اإلنتعاش المبكر أيضا عن إشراك األجهزة المحلية في التخطيط كلما كان ذلك ممكنا.

إن النهج الذي يرتكز على االنتعاش المبكر ليس بالنهج الجديد على السودان؛ فقد تم تطويره بالتنسيق مع التطورات الملموسة في السياسات وتنفيذها على 
طار عمل األمم المتحدة للمساعدة  الصعيد العالمي.  وتعكس كل من الخطة اإلستراتيجية القومية للسودان، والورقة االستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر، واإ
اإلنمائية لعام 2013-2016  ، تعكس جميعها التركيز على السياسة بشأن التحوالت القائمة على االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية القائم على الفرص.  وال 
سيما في ضوء األزمة التي طال أمدها في دارفور، حبث يعد االنتعاش المبكر بمثابة الدعم النظري الستراتيجية تنمية دارفور، وهي استراتيجية متعددة السنوات 

تم إنشاؤها لدعم وثيقة الدوحة للسالم في دارفور والتي أقرها الشركاء الدوليون في أبريل 2013.

فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب - اإليدز  
تعتبر القواعد اإلرشادية للوكاالت اإلنسانية والخاصة بالتدخل في الحاالت العاجلة الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب 
- اإليدز ، تعتبر ذات أولوية عاجلة ومسئولية مشتركة فيما بين القطاعات المختلفة.  وأثناء أي أزمة إنسانية، فمن المعلوم ميل الناس المحتمل إلى اتجاهات 
ثقافية جديدة والتي تزيد من نسبة العدوى باإليدز.  ونتيجة لذلك، من الضروري الوضع في اإلعتبار أثر الحالة اإلنسانية على قابلية تعرض الناس لمرض 

نقص المناعة وقدرتهم على التكيف معه.  

 يقع السودان في منطقة من العالم تتزايد فيها اإلصابة بشكل سريع. ينتقل األيدز في السودان عن طريق االتصال الجنسي دون وقاية بين الرجال وبين 
لى أوالدهن خالل الحمل.   ويقدر عدد المصابين بالمرض في السودان ما بين 56-84 ألف نسمة في حين أن هناك  البغايا وعمالئهم ومن المصابات واإ
20 شخص يصابون يوميًا. إن نسبة العالج والوقاية منخفضة ويزداد التعرض لإلصابة بمرض اإليدز في كل أنحاء السودان سواء في المناطق المستقرة أو 

في المناطق التي تحتاج لمساعدات إنسانية.

المشاريع حسب نقاط المؤشر البيئي 

26

أ+: تأثير على البيئة مع التخفيف أو تعزيز 

ب : األثر البيئي متوسط بدون تخفيف 

 ب+: األثر البيئي متوسطة مع التخفيف )التوجيه 
القطاعي( 

ج: األثر البيئي عالي بدون تخفيف 
ج+: األثر البيئي عالي مع التخفيف )إيسا أو تقييم 
األثر البيئي وبرنامج المساعدات الطارئة للمجتمع (
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المعوقات وكيفية تعامل الفريق اإلنساني القطري والقطاعات معها
فيما يلي المعوقات الهامة للتنفيذ:

 
بناء اإلجماع والموافقة على العمل في كل األماكن الحرجة وغير اآلمنة	 

تعزيز التزام الشركاء بمعايير إنسانية وخاصة مبادئ الحياد وعدم االنحياز	 

وضع شروط عملية للوصول اآلمن للمتأثرين 	 

بناء قدرة موارد بشرية متخصصة كافية تمكن األطراف من العمل بمهنية ونزاهة	 

وضع خطط تنسيق بين القطاعات أكثر فعالية لمواجهة تحديات ضخمة وأكثرها وضوحا المعدالت العالية لسوء التغذية	 

ترجمة النيات الحسنة حول النوع والدالالت البيئية إلى ممارسة جيدة على األرض	 

بناء ثقافة المساءلة وخاصة لألشخاص المتأثرين.	 

الحفاظ على دعم الجهات المانحة وبناء الثقة في عملية إدارة دورة برنامج المساعدات اإلنسانية	 

يجابية وتركيزًا  وعلى الرغم من التحديات الهائلة لما سبق، فإن الوسيلة الرئيسية للتعامل مع هذه القيود يكون من خالل أسلوب منسق وبناء وأكثر تناسقا واإ
ومشورة من أجل السعي إلحداث تغيرات محددة في السياسات والممارسات الخاصة بجهات  فاعلة ومعنية هامة.

رصد االستجابة
إن مراجعة االحتياجات اإلنسانية وممارسات الحدود اإلستراتيجية تعزز بقوة خطة االستجابة اإلستراتيجية القائمة على الدالئل واالتساق، كما سيمكن استخدامها 
للرصد اإلستراتيجي والتشغيلي للعملية.  وقد رسمت مراجعة االحتياجات اإلنسانية صورة شاملة عن االحتياجات اإلنسانية القائمة على ثالثة أبعاد والتي تتألف 
من 178 محلية جغرافية، وتسع فئات من األشخاص المتأثرين، وتسعة تقييمات الحتياجات القطاع.  ويتم قبول البيانات الخاصة باحتياجات المتأثرين فقط 
عندما تكون مصنفة على مستوى المحلية، ومن خالل هذا النهج، كان من الممكن وضع خطة استجابة مفصلة، وفقا الحتياجات كل فئة من الفئات المتأثرة.

ويحتوي كل هدف استراتيجي في خطة االستجابة على مزيج معين من المكونات القطاعية، وهذا يتوقف على الفئة المتأثرة، والمحلية الخاصة وقطاع تقييم 
االحتياجات.  وقد دمجت هذه المعلومات في ورقة بيانات واحدة، ولكن لألسف ال يمكن توضيح هذه التفاصيل بشكل كامل في هذه الوثيقة ألنها تحتوي على 
200 عامود بيانات وتحليل لكل من المحليات الجغرافية ال 178، والتي ستحتاج إلى ما يزيد عن 30  صفحة إذا طبعت للقراءة. لكن، يرد أدناه المنتج األكثر 

أهمية في عملية التخطيط، وهو متوفر ألي من األطراف المعنية من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في السودان.
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

    

Locality level summarized data 

Number of 
sector 
projects in 
the locality

Response in 
non-targeted 
locality (in 
yellow)

9 affected population groups178 localities 

Targeted groups 
by locality

Response 
gap (in 

red)
Sector 
needs 
scores by 
locality

Locality 
and sector 
targeted by 
strategic 
objective 

صحيفة بيانات واحده: شرح توضيحي 

178 من المحليات الجغرافية 9  من مجموعات السكان المتأثرين

الفئات المستهدفة حسب 
المحلية 

سجل إحتياجات 
القطاع حسب 

المحلية

المحلية والقطاع 
المستهدف حسب 
الهدف اإلستراتيجي

فجوة االستجابة 
)باللون األحمر(

البيانات الملخصة على مستوى المحلية

اإلستجابة في المحليات 
غير المستهدفة 
)باللون األصفر(

عدد مشاريع القطاع 
في المحلية 
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

وتتيح ورقة البيانات هذه التحقق من األرقام في كل فئة من الفئات المتأثرة و تقييم إحتياجات القطاع، والقرارات الخاصة على مستوى المحلية.  وفي الوقت 
الشركاء والميزانيات والمستفيدين  التعرف على معلومات إضافية عن  البيانات أيضا، ويمكن  المشروع  مقابل هذه  تأثير استجابات  تقييم  المناسب، يمكن 

المحددين التي ال تظهر في ورقة البيانات وذلك عن طريق البحث في البيانات.

وتتمثل القيمة من هذا في أغراض المساءلة والرصد والتي ليست هي بالقليلة.  ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع اللمسات األخيرة على 
العديد من مؤشرات النتائج االستراتيجية، ويتمثل التحدي الرئيسي في عدم تبعية األهداف اإلستراتيجية لقطاعات فردية ) مع إمكانية استثناء قطاع الحماية(.  
كما يتطلب رصد القطاع المزيد من التعزيز، وفي حاالت عديدة ، يجب تحويرها لكي تتبوأ دور الرصد اإلستراتيجي. ويعتبر وضع إستراتيجية رصد مفصلة 
الخطوة التالية في نظام إدارة دورة برنامج الشؤون اإلنسانية الجديد ويعد ذلك فرصة مثالية للنهوض بتلك األمور وتكوين فرق قيادة ومتابعة متعددة القطاعات 

لألهداف اإلستراتيجية.
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.

خط األساس: 1.000/16.7معدل الوفيات األولى
الهدف: 1.000/8.37

القطاع: الصحة
الطريقة: تعداد السكان، أنظمة المعلومات المتعلقة بالصحة، وزارة 

الصحة.

رصد المسؤولية و الطريقةخط األساس والهدفالمؤشر

األهداف والمؤشرات اإلستراتيجية

خط األساس: 57 ) لكل 1000 حالة والدة(معدل وفيات األطفال
الهدف: 52 ) لكل 1000 حالة والدة(

القطاع: الصحة
الطريقة: مسح صحة األسرة في السودان لعام 2014، أنظمة 

المعلومات المتعلقة بالصحة، وزارة الصحة.

خط األساس: 80%عدد حاالت  تفشي األمراض
الهدف: %100

القطاع: الصحة
الطريقة: نظام شبكة اإلنذار المبكر واالستجابة، نظام المراقبة القومية، 

أنظمة المعلومات المتعلقة بالصحة، وزارة الصحة.

خط األساس: 16.4%سوء التغذية الحاد
الهدف: >15 % )تقليل 1.5% في 2014(

 القطاع: قطاع التغذية
الطريقة:المسوحات على المستوى القومي

خط األساس: 90%مستوى األمن الغذائي
الهدف: %80

القطاع: األمن الغذائي ووسائل العيش
الطريقة:األمن الغذائي ووسائل العيش، نظام المراقبة األمن الغذائي 

وتقييمات األمن الغذائي.
دراك األشخاص المعرضين للخطر فيما يتعلق  فهم واإ

بكرامتهم ورعايتهم 
خط األساس: سيتم وضعه

الهدف: سيتم وضعه
القطاع: التنسيق والخدمات المشتركة

الطريقة: سيتم وضعه

الهدف اإلستراتيجي رقم 2: حماية األشخاص المتأثرين بالنزاع والنازحين من العنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

خط األساس: سيتم وضعهمعدل الوفيات الناجم من النزاع
الهدف: سيتم وضعه

القطاع: الحماية
الطريقة: اليوناميد،رصد الحماية، نظام إدارة المعلومات لمكافحة 

األلغام

رصد المسؤولية و الطريقةخط األساس والهدفالمؤشر

عدد األشخاص المتأثرين حسب اإلفادات بصورة 
مباشرة من حوادث الحماية 

خط األساس: 34.000
الهدف: ال يوجد هدف

القطاع: الحماية
الطريقة: آلية الرصد واإلبالغ، أنظمة األشخاص األكثر عرضة لخطر 
المراهقة، تسجيل رصد الحماية، نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام

% من األفراد الذين تلقوا عالجات الحماية استنادا إلى 
الحوادث المبلغ عنها

خط األساس: %70
الهدف: %85

القطاع: الحماية
الطريقة: آلية الرصد واإلبالغ، أنظمة األشخاص األكثر عرضة لخطر 

المراهقة، التقارير الشهرية لشركاء القطاع، قاعدة بيانات نظام إدارة 
المعلومات لمكافحة األلغام

عدد من سياسات الحماية ال/ معايير الرئيسية التي 
وضعت للتنفيذ من قبل الجهات الفاعلة ذات الصلة 

في المجاالت ذات األولوية

خط األساس: 2
الهدف: 10

 القطاع: الحماية
الطريقة: آلية الرصد واإلبالغ، أنظمة األشخاص األكثر عرضة لخطر 

المراهقة، الفريق العامل المعني بالحماية وتقارير الشركاء

% من المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون 
بصورة إيجابية عن سالمتهم وأمنهم في مجتمعاتهم

خط األساس: %30
الهدف: %60

القطاع: الحماية
الطريقة: مناقشات مجموعة التركيز، تقارير رصد الحماية، قاعدة 

بيانات نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام، المسوحات
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

خط األساس: سيتم وضعهمستوى األمن الغذائي
الهدف: سيتم وضعه

القطاع: األمن الغذائي ووسائل العيش
الطريقة: نظام المراقبة األمن الغذائي وتقييمات األمن الغذائي.

رصد المسؤولية و الطريقةخط األساس والهدفالمؤشر

مستوى االعتماد الذاتي اقتصاديا: تراكم األصول 
األسرية: تحليل الديون والمدخرات: تطور أسعار 

السوق )نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة(

خط األساس: سيتم وضعه
الهدف: سيتم وضعه

عادة الدمج القطاع: االنتعاش، والعودة واإ
الطريقة: مسح األسرة لعام 2014، المسح المستهدف/ مسح صغير 

عن نوع الجنس، التغيير األكثر رواجا

إشراك الفئات المستهدفة في المجتمع في حاالت 
الطوارئ والتأهب، والتخفيف، وأنشطة الوقاية 

واالستجابة

خط األساس: سيتم وضعه
الهدف: سيتم وضعه

عادة اإلدماج  القطاع: االنتعاش، والعودة واإ
الطريقة: سيتم وضعه

خط األساس: سيتم وضعهقدرة العمل اإلنساني في المحليات المستهدفة
الهدف: سيتم وضعه

القطاع: التنسيق والخدمات المشتركة
الطريقة: سيتم وضعه

االستدامة البيئية للممارسات المتعلقة بإدارة المياه 
والغابات والنفايات

خط األساس: سيتم وضعه خالل عام 2014
الهدف: سيتم وضعه لخطة العمل اإلنسانية لعام 2015

القطاع: األمن الغذائي ووسائل العيش
الطريقة: سيتم وضعه

دراك األشخاص المستهدفين فيما يتعلق قدرتهم  فهم واإ
على التحمل

خط األساس: سيتم وضعه
الهدف: سيتم وضعه

القطاع: التنسيق والخدمات المشتركة
الطريقة: سيتم وضعه

الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو تحقيق الحلول المستدامة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

خط األساس: سيتم وضعهمستوى األمن الغذائي
الهدف: سيتم وضعه

القطاع: األمن الغذائي ووسائل العيش
الطريقة: نظام المراقبة األمن الغذائي وتقييمات األمن الغذائي

رصد المسؤولية و الطريقةخط األساس والهدفالمؤشر

مستوى االعتماد الذاتي اقتصاديا: تراكم األصول 
األسرية: تحليل الديون والمدخرات: تطور أسعار 

السوق )نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة(

خط األساس: سيتم وضعه
الهدف: سيتم وضعه

عادة الدمج القطاع: االنتعاش، والعودة واإ
الطريقة: مسح األسرة لعام 2014، المسح المستهدف/ مسح صغير 

عن نوع الجنس، التغيير األكثر رواجا

توفير االحتياجات األساسية أثناء االنتقال من 
القطاعات اإلنسانية إلى قطاعات التنمية 

خط األساس: سيتم وضعه
الهدف: سيتم وضعه

القطاع: التنسيق والخدمات المشتركة
الطريقة: مسح عن اآلراء

االستدامة البيئية للممارسات المتعلقة بإدارة المياه 
والغابات والنفايات

خط األساس: سيتم وضعه خالل عام 2014
الهدف: سيتم وضعه لخطة العمل اإلنسانية لعام 2015

 القطاع: األمن الغذائي ووسائل العيش 
الطريقة: سيتم وضعه

% من األشخاص المتأثرين الذين يبلغون والمعربين 
عن الموافقة المسبقة في عملية الموافقة على حلول 

مستدامة

خط األساس: %80
الهدف: %100

القطاع: الحماية
الطريقة: رصد حماية )العائد(

% من األشخاص المتأثرين الذين أبلغوا عن التوصل 
لحل مستدام في بيئة آمنة وكريمة وعادلة

خط األساس: %80
الهدف: %100

القطاع: الحماية
الطريقة: رصد حماية )العائد(
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التعليم

الجهة الحكومية القطاع
المسؤولة

الوكاالت 
المنظماتالرائدة

الرحمة، المسار،AMAL، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، العمل من قبل الكنائس معا/ لجنة اإلغاثة الميثودية المتحدة، الوكالة اليونيسيفوزارة التعليم
الكاثوليكية للتنمية الخارجية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية،المجلس الدنماركي لالجئين،ERRADA، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، 
منظمة األسرة الكبيرة، منظمة الهدايا لتأهيل ذوي الحاجات الخاصة،خدمات المساعدات الدولية،إس أو إس الدولية، اإلغاثة الدولية 

والتنمية،  اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، منظمة العمل المحلي، أيادي المسلمين الدولية، PBA، خطة السودان، مجموعة عمل 
مستدام، منظمة إنقاذ الطفولة، ، منظمة السودان للتعليم المفتوح ، الهالل األحمر السوداني، تيرفند،اليونيسيف، مكتب األمم المتحدة 

لخدمات المشاريع، منظمة السالم المتحدة ، برنامج الغذاء العالمي، المنظمة الدوليةللرؤية العالمية، زوا للعناية بالالجئين.

المواد غير الغذائية ومآوي 
الطوارئ

مفوضية األمم مفوضية العون اإلنساني
المتحدة لشؤون 

الالجئين

العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، منظمة الشروق للتنمية االجتماعية، 
اللجنة األمريكية لالجئين،بادية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، منظمة كنسرن – حول العالم، دار السالم للتنمية، يد المعونة العالمية، 

HelpAge، إس أو إس الدولية، منظمة الهجرة الدولية،  اإلغاثة اإلسالمية حول العالم ، جاسمار، الجمعية الخيرية بكبكابية 
ألصحاب الحيازات الصغيرة، منظمة المرأة للتنمية وبناء القدرات )لبينا(، منظمة النداء، أوكسفام األمريكية، منظمة بالن الدولية ، 
المنظمة الشعبية لإلعمار والتنمية ، منظمة رهيد الفرسان ، RODHA، مجموعة العمل المستدام ، منظمة إنقاذ الطفولة، منظمة 

التضامن االجتماعي، الهالل األحمر السوداني، تيرفند، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة السالم المتحدة  ، اإلغاثة 
العالمية.

وزارة الزراعة/ وزارة الموارد األمن الغذائي ووسائل العيش
الحيوانية

منظمة األغذية 
والزراعة/برنامج 

الغذاء العالمي

العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، العمل من قبل الكنائس معا/، وكالة التعاون الفني والتنمية، منظمة التماس 
التنمية، المسار، اللجنة األمريكية لالجئين، ASSIST، بادية، منظمة سيدات األعمال و المهن، الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، 

منظمة كير الدولية سويسرا، التعاون الدولي، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، كونسرن العالمية، دار السالم للتنمية، المجلس الدنماركي 
لالجئين، منظمة األغذية والزراعة، زمالة اإلغاثة اإلفريقية، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، قول، GPBC، HelpAge، منظمة 

الهجرة الدولية، اإلغاثة الدولية والتنمية، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، إسراء، مركز اليابان الدولي للمتطوعين ، فيلق الرحمة 
 ، )ITDG :اإلسكتلنديه ، مبادرون، مؤسسة الشرق األدنى، منظمة النداء، أوكسفام األمريكية، منظمة براكتكال آكشن العالمية )سابقا
المنظمة الشعبية لالعمار والتنمية، اإلغاثة الدولية، إنقاذ الطفولة، الجمعية السودانية لحماية البيئة، سبرو، منظمة  السودان للتعليم 

المفتوح، الهالل األحمر السوداني، تيرفند، مثلث جيل األعمال اإلنسانية، TOHD، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة 
السالم المتحدة  ، VCO،  VSF )ألمانيا(، طفل الحرب- كندا، برنامج الغذاء العالمي، اإلغاثة العالمية، الرؤية العالمية السودانية، 

منظمة شباب من أجل تنمية القدرات، زوا لرعاية الالجئين

منظمة الصحة وزارة الصحةالصحة
العالمية

العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، المسار، منظمة أنهار للسالم والتنمية والعمل اإلنساني، اللجنة األمريكية 
لالجئين، لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية، كنسرن – حول العالم، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، يد المعونة العالمية، 
إنقاذ الطفولة، منظمة قول، منظمة العون اإلنساني والتنمية، مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية، الهيئة الطبية الدولية – المملكة المتحدة، 

اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، صندوق مساعدة المرضى الكويتيين، مرلين - اإلغاثة الطبية الدولية في حاالت الطوارئ، مبادرون، 
Mulraney International، المساعدة اإلسالمية، منظمة النداء، منظمة الرعاية الصحية – بانكير، اإلغاثة الدولية، الهالل األحمر 

السوداني، منظمة  تالويت للتنمية، صندوق األمم المتحدة للسكان، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، اإلغاثة العالمية، الرؤية 
ZPDO ،العالمية السودانية

العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، المسار، منظمة المنار الطوعية، اللجنة األمريكية لالجئين، ASSIST، اليونيسيفقسم التغذية، وزارة الصحةالتغذية
منظمة كير الدولية- سويسرا، لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، كنسرن – حول العالم، يد المعونة 

العالمية، المؤسسة الصحية العالمية، منظمة قول، HelpAge، الهيئة الطبية الدولية – المملكة المتحدة، صندوق مساعدة المرضى 
الكويتيين، مرلين - اإلغاثة الطبية الدولية في حاالت الطوارئ، منظمة بالن الدولية ، اإلغاثة الدولية، إنقاذ الطفولة، سبرو، الهالل 

األحمر اإلسباني، الهالل األحمر السوداني، تيرفند، منظمة  تالويت للتنمية، TOHD، اليونيسيف، VSF )أمانيا(، برنامج الغذاء 
العالمي، اإلغاثة العالمية، الرؤية العالمية السودانية

مفوضية العون اإلنساني، الحماية
المركز القومي للنزوح

مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون 

الالجئين

رابطة المعونة واإلغاثة -  اليابان، المسار، AMAL، منظمة المنار الطوعية، منظمة األمل لتنمية المجتمع، المنظمة األفريقية لإلغاثة 
والتنمية، ASSIST، اإلغاثة الدولية، جمعية دار السالم للتنمية، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، يد المعونة العالمية، منظمة االسرة 

الكبيرة، قول، HelpAge، جاسمار، منظمة النداء، منظمة بالن الدولية، رفيدة، RUCODO، مجموعة العمل المستدام، إنقاذ الطفولة، 
SEEMA، سبرو، SSDHA، منظمة التضامن االجتماعي،منظمة تواصل األمل الخيرية، أرض اإلنسان، صندوق األمم المتحدة 

للسكان، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، اليونيسيف، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، منظمة السالم المتحدة  
، WHOD، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، YAB، منظمة شباب من أجل تنمية القدرات، زود

عادة  العودة واإلنتعاش واإ
الدمج المبكر

مفوضية العون اإلنساني، 
المركز القومي للنزوح

منظمة الهجرة 
الدولية، مفوضية 

األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، خدمات 
اإلغاثة الكاثوليكية

العمل من قبل الكنائس معا/لجنة اإلغاثة الميثودية المتحدة،  وكالة التعاون الفني والتنمية، وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة، 
المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، منظمة سيدات االعمال و المهن، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، زمالة اإلغاثة اإلفريقية، منظمة 

أصدقاء السالم والتنمية، منظمة الهجرة الدولية، منظمة المرأة للتنمية وبناء القدرات )لبينا(، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، منظمة النداء، 
 ،TOHD ،إنقاذ الطفولة، مبادرة التنمية السودانية ،ITDG(، SAAG :أوكسفام األمريكية، منظمة براكتكال آكشن العالمية )سابقا
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، مكتب األمم 

المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة السالم المتحدة  ، منظمة شباب من أجل تنمية القدرات، زود

الالجئون )شامل لعدة 
قطاعات(

مفوضية األمم مفوضية الالجئين
المتحدة لشؤون 

الالجئين

العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، العمل من قبل الكنائس معا/لجنة اإلغاثة الميثودية المتحدة،  منظمة الهجرة 
الدولية، خدمات الالجئين اليسوعية، RADA، إنقاذ الطفولة، SEEMA،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة 

للسكان، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، برنامج الغذاء العالمي

المياه والمرافق الصحية 
والنظافة

الهيئة العامة للمياه ) وزارة 
الموارد المائية والري(

صندوق األمم 
المتحدة للطفولة 

)اليونيسيف(

العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، العمل من قبل الكنائس معا/لجنة اإلغاثة الميثودية المتحدة،  وكالة التعاون 
الفني والتنمية، وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة، المسار، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، منظمة أنهار من أجل التنمية 

والسالم والعمل اإلنساني، اللجنة األمريكية لالجئين، ASSIST، بادية، الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، التعاون الدولي، خدمات 
اإلغاثة الكاثوليكية، كنسرن – حول العالم، جمعية دار السالم للتنمية، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، منظمة االسرة الكبيرة، منظمة 

قول، منظمة العون اإلنساني والتنمية، خدمات المساعدات الدولية، الهيئة الطبية الدولية- المملكة المتحدة، منظمة الهجرة الدولية، 
المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية، اإلغاثة اإلسالمية – حول العالم، مركز اليابان الدولي للمتطوعين، جمعية صغار المزارعين بكبكابية،  
منظمة المرأة للتنمية وبناء القدرات )لبينا(، منظمة العمل المحلي، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، مساعدة المسلم، أوكسفام األمريكية، منظمة 

براكتكال آكشن العالمية )سابقا: ITDG(، منظمة بالن الدولية – السودان، RUCUDO، إنقاذ الطفولة، الجمعية السودانية لحماية 
البيئة، سبرو، الهالل األحمر السوداني، االتحاد العام للمرأة السودانية، TAKE، تيرقند، مثلث جيل األعمال اإلنسانية، اليونيسيف، 

منظمة الصحة العالمية، اإلغاثة العالمية، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، زاو لرعاية الالجئين، زود

مكتب األمم المتحدة مفوضية العون اإلنسانيالتنسيق والخدمات المشتركة
لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية

منظمة كير الدولية سويسرا، جمعية دار السالم للتنمية، منظمة الهجرة الدولية، مكتب لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، بالن الدولية – 
السودان، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة، الهالل األحمر السوداني، إدارة شؤون السالمة واألمن 

لألمم المتحدة 

الخدمات اللوجستية 
واإلتصاالت

برنامج الغذاء مفوضية العون اإلنساني
العالمي

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

التعليم

القطاع

826.10065.5 2.7 )مليون(

المتطلبات )مليون دوالر(المستهدفونالمحتاجون

19.8 1.2 )مليون( 1.8 )مليون(المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ

387.7 5.4 )مليون( 6.1 )مليون(األمن الغذائي ووسائل العيش

68 5.1 )مليون( 6.1 )مليون(الصحة

899.000110.3 4.6 )مليون(التغذية

57.6 3.7 )مليون( 4.2 )مليون(الحماية

عادة الدمج المبكر 39.9 1.3 )مليون( 1.3 )مليون(العودة واإ

368.800359.80080.0الالجئون )شامل لعدة قطاعات(

109.3 3.0 )مليون( 3.3 )مليون(المياه والمرافق الصحية والنظافة

20.6 5.9 )مليون( 6.1 )مليون(التنسيق والخدمات المشتركة

36.7 1.6 )مليون( 6.1 )مليون(الخدمات اللوجستية واإلتصاالت

الميزانية حسب القطاع )مليون دوالر / النسبة المئوية(

الالجئون )شامل لعدة قطاعات(
80 دوالر
%8

المياه والمرافق الصحية والنظافة
109 دوالر
%11
التنسيق والخدمات المشتركة

21 دوالر
%2
التعليم

66 دوالر
%6

المواد غير الغذائية ومآوي 
الطوارئ
20 دوالر
%2

األمن الغذائي ووسائل العيش
388 دوالر
%39

الصحة
68 دوالر
%7

الخدمات اللوجستية واإلتصاالت
37 دوالر
%4

التغذية
110 دوالر
%11

الحماية
58 دوالر
%6

عادة الدمج العودة واإلنتعاش واإ
40 دوالر
%4
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خطط القطاع



السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

يوجد في السودان 2.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين3 - 18 سنه في حاجة إلى تعليم يتعلق بإنقاذ الحياة.  خالل عام 2013، أثرت عملية نزوح جديدة 
على ما يزيد عن 55 ألف طفل في عمر مرحلة األساس وأثرت الفيضانات على أكثر من 140 الف طفل في عمر المرحلة االبتدائية. زادت نسبة انخفاض 
معدل االلتحاق بالمدارس في أماكن النزاع والنزوح طويل األجل . يتعرض البنات والمجتمعات  القبلية واألطفال المعاقين بشكل خاص لخطر عدم االلتحاق 
للبنات  التعليم   شأن  من  تقلل  والتي  اجتماعية  معايير  بسبب  بالتعليم 
والفيضانات  النزوح  مناطق  في  القائمة  التعليمية  المنشآت  إن  واألقليات. 
مكتظة وأجواء التعلم فقرة إلى حد كبير  مع وصول كثافة الفصول إلى الحد 

األقصى  وصعوبة استخدامها بهذا الشكل.

وسوف يركز قطاع التعليم على توفير فرص تعليم جيدة لألطفال واليافعين 
أنشطة  تركز  مستمرة.  ومعرفة  بمهارات  وتزويدهم  الضرر  من  لحمايتهم 
 ( آمنة  تعلم  أماكن  توفير   )1( التالية:  الرئيسية  المجاالت  على  القطاع 
ويشمل ذلك أماكن دورات مياه خاصة لكل نوع على حده.)2( تقديم تعليم 
النفسي  والتعليم  الدعم  المدرسين على  تدريب  ترفيهية.)3(  عاجل ومواد 
العاجل.)4( تدريب األجهزة التعليمية المحلية على التعليم العاجل  واإلدارة 
دعم  مدرسية.)6(  غذائية  وجبات  تقديم  المخاطر.)5(  وتقليل  المدرسية  

المدارس في إدراج استراتيجيات تقليل الخطر في الخطط المدرسية. 

يجب التركيز على االحتياجات الخاصة بالبنات واألوالد لضمان حصول 
كل األطفال واليافعين على تعليم جيد مع تقليل خطر التعرض إلى ضرر 
نفسي وجسدي. يستخدم القطاع مواد صديقة للبيئة  ومواد مصنعة محليا 
مثل األحجار المصنوعة من مواد صديقة للبيئة وأحجار خرسانيه صديقة 
للبيئة وزراعة أماكن خضراء بالمدارس لتخفيف حدة التصحر. إن استجابة 
القطاع مستهدفة ومحددة وتركز على أماكن وقوع أحداث طارئة  تنخفض فيها نسبة التقدم  لاللتحاق بالمدارس وتتدني فيها الظروف التعليمية  في مناطق 

تشتد فيها االحتياجات اإلنسانية.

ثنان من أسباب ضم مشروعات تعليمية من خارج المناطق الحدودية هما ما يلي: واإ

 يعد المشروع جزء من حملة إنسانية موسعة ) حملة اإللتحاق بالمدارس/ حملة تغذية مدرسية( في أماكن عديدة تنخفض فيها نسب التقدم لاللتحاق . 1
بالمدارس ( تتوالها مؤسسات أكبر

يخدم المشروع شرائح محددة من النازحين ) في شمال كردفان مثال(  والتي لم  يشملها تحليل االحتياجات بصورة دقيقة.. 2

Government lead: Ministry of Education
Contact information: Nahid Idris (Anwer671@hotmail.com); Atafa Abdallah Badri (hisham381@gmail.com) 

Lead agency: United Nations Children’s Fund (UNICEF) / Save the Children
Contact information: Lyndsay McLaurin (lmclaurin@unicef.org); Wigdan Adam Ahmed (wigdanaa@ecaf.
savethechildren.se) 

 

التعليم

عدد الشركاء 
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األشخاص المحتاجون

2.7 مليون
األشخاص المستهدفون

 826.100
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

65.5 مليون

                                                                                             Nahid Idris (Anwer671@hotmail.com);  Atafa Abdallah Badri (hisham381@gmail.com)

                                                                 Lyndsay McLaurin (lmclaurin@unicef.org);  Wigdan Adam Ahmed (wigdanaa@ecaf.savethechildren.se)

الجهة الحكومية المسؤولة: وزارة التعليم
معلومات االتصال:

الوكالة الرائدة: صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، منظمة إنقاذ الطفولة
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

19.5 م. د

46 م. د

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

التعليم
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اإلحتياجات على حسب المحلية



خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

Education objective 1A:  
Increase access to inclusive and protective life-saving education (formal and non-formal) for children and youth affected by 
emergencies.
 
Outcome-level indicators and targets:
1. Percentage of targeted children by age and gender (preschool aged, primary school aged, and adolescents) supported to 

access protective learning spaces.

Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

All other:
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الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.

توفير الوصول إلى أماكن آمنة للتعلم لألطفال 
المتأثرين بحاالت الطوارئ.

شمال كردفان، والنيل األزرق، وسط دارفور، وشرق دارفور، 
القضارف، كسال، شمال دارفور ،البحر األحمر، وجنوب 

دارفور ،غرب دارفور والخرطوم.

عدد األطفال) % من الذكور واإلناث؛ %مرحلة ما قبل 
المدرسة، مرحلة األساس، والمراهقين(  الوصول إلى أماكن 

عادة التأهيل، أو  آمنة للتعلم المقدمة من خالل بناء واإ
إصالح في حاالت الطوارئ أو أماكن مؤقتة للتعلم.

المؤشرالمواقعالنشاط

175.000 )50% بنات(

الهدف

هدف قطاع التعليم رقم 1 )أ(:

زيادة فرص الحصول على تعليم شامل وواقي ومنقذ للحياة )الرسمي وغير الرسمي ( لألطفال والشباب المتأثرين بحاالت الطوارئ.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

نسبة دعم األطفال المستهدفين حسب العمر والجنس) الذين تتراوح أعمارهم بين مرحلة ما قبل المدرسة، ومرحلة األساس والمراهقين( للحصول على أماكن للتعليم الواقي.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

ضمان توفير مرافق المياه والمرافق الصحية والنظافة 
التي تراعي الفوارق بين النوعين اإلجتماعيين في 

المدارس / أماكن التعلم.

النيل األزرق، ووسط دارفور، شرق دارفور، القضارف، كسال، 
شمال دارفور ،البحر األحمر، وجنوب دارفور ،غرب دارفور، 

وشمال كردفان، والخرطوم.

عدد األطفال ) % من الذكور واإلناث( الذين يصلون إلى 
مرافق المياه والمرافق الصحية تراعي الفوارق بين النوعين 

اإلجتماعيين ) حسب المعايير الدنيا للشبكة المشتركة 
عادة البناء  للتعليم في حاالت الطوارئ واألزمات المزمة واإ
المبكر( والقابلة للوصول أيضا من قبل األطفال المعاقين.

% من وحدات المراحيض التي تراعي الفوارق بين النوعين 
اإلجتماعيين المقدمة أو التي أعيد ترميمها.

% من مرافق غسل اليدين ومراكز المياه الصالحة للشرب 
المقدمة أو التي أعيد ترميمها.

175.000 )50% بنات(

ضمان توفير المهارات الحياتية والنظافة والتثقيف 
الصحي للبنات والبنين في المجتمعات المحلية 

المستهدفة.

النيل األزرق، وسط دارفور، شرق دارفور، القضارف، كسال، 
شمال دارفور ،البحر األحمر، جنوب دارفور وغرب دارفور، 

شمال كردفان، والخرطوم.

% من األطفال الذين يحصلون على المهارات الحياتية 
والنظافة والتثقيف الصحي.

جميع األولويات األخرى
عقد حمالت تستهدف إشراك المجتمع المحلي في 

المناطق المتأثرة بحاالت الطوارئ.

توفير وجبات الطعام المدرسية لألطفال في سن 
المدرسة.

الخرطوم، النيل األزرق، وسط دارفور، وشرق دارفور، 
القضارف، كسال، شمال دارفور ،البحر األحمر، جنوب دارفور 

،غرب دارفور.

شمال كردفان ،وسط دارفور شرق دارفور، كسال ،شمال 
دارفور، والبحر األحمر ،جنوب دارفور ،غرب دارفور.

التحاق % من األطفال في المدارس في المحليات 
المستهدفة )% من الذكور واإلناث؛ % ما قبل المدرسة 

ومدارس األساس والمراهقين( والقابلة للوصول أيضا من 
قبل األطفال المعاقين.

عدد الحمالت التي تستهدف إشراك المجتمع المحلي.

عدد األطفال الذين ُقدمت لهم وجبات الطعام المدرسية )% 
من البنين والبنات(.

200.000 )50% بنات(

200

826.100 )50% بنات(



السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

Education objective 2A:  
Improve the quality of education (formal and non-formal) to ensure continuity of relevant education during and after emergencies 
for the most disadvantaged and vulnerable pre-school and primary school aged children and adolescents.
 
Outcome-level indicators and targets:
1. Percentage of targeted children (by age and gender) receiving improved quality learning through provision of teaching, 

learning materials, and quality teaching.

Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

Education objective 3A:  
Promote life-saving and life sustaining messages and psychosocial support in schools/temporary learning spaces to children and 
youth affected by emergencies.
 
Outcome-level indicators and targets:
1. Percentage of targeted children reached with life-saving and life sustaining messages and psychosocial support in schools/

temporary learning spaces.

Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

All other:

الهدف اإلستراتيجي رقم 2: حماية األشخاص النازحين والمتأثرين بالنزاعات ومن العنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

توفير التعليم  في حاالت الطوارئ  والمواد الترفيهية 
لألطفال المتأثرين بحاالت الطوارئ. 

النيل األزرق، وسط دارفور شرق دارفور، القضارف، كسال، 
شمال دارفور، البحر األحمر، جنوب دارفور، غرب دارفور 

،شمال كردفان والخرطوم.

عدد األطفال الذين تلقوا التعليم  في حاالت الطوارئ 
والمواد  الترفيهية )% من الذكور واإلناث؛ % ما قبل 

المدرسة ومدارس األساس والمراهقين(.

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمقاعد مالئمة )مكاتب، 
ومقاعد، وكراسي( )% من الذكور واإلناث؛ % ما قبل 

المدرسة ومدارس األساس والمراهقين(.

المؤشرالمواقعالنشاط
400.000 )50% بنات(

الهدف

الهدف الخاص بالتعليم رقم 2 )أ(:

تحسين نوعية التعليم )الرسمي وغير الرسمي ( لضمان استمرارية التعليم ذو الصلة أثناء وبعد حاالت الطوارئ لألطفال األكثر حرمانا وضعفا في مرحلة ما قبل المدرسة ومدارس األساس والمراهقين.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

نسبة األطفال المستهدفين ) حسب العمر والجنس( الذين يتلقون نوعية تعليم محسنة من خالل توفير التعليم والمواد التعليمية، وجودة التدريس.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

تجهيز المعلمين لتوفير خبرات التدريس والتعلم 
المحسنة   لألطفال المتأثرين بحاالت الطوارئ.

الخرطوم، النيل األزرق ،دارفور ،ووسط وشرق دارفور، 
القضارف، كسال، شمال دارفور ،البحر األحمر، جنوب دارفور 

،غرب دارفور.

عدد المدرسين الذين تم تدريبهم على المواد األساسية 
والموضوعات المختلفة وفقا للحاجة بما في ذلك المهارات 

الحياتية، والتعليم الشامل والتثقيف الصحي والنظافة 
الصحية.

عدد المدرسين الذين تلقوا مواد تعليمية.

8.000 ) 50% نساء(

الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

تدريب المدرسين فيما يتعلق بالدعم النفسي.

القيام بحمالت عن النظافة الصحية في المدارس.

شمال كردفان، النيل األزرق دارفور،وسط دارفور، شرق 
دارفور، القضارف، كسال، شمال دارفور، البحر األحمر، 

جنوب دارفور، غرب دارفور، الخرطوم.

شمال كردفان، النيل األزرق دارفور، وسط دارفور، شرق 
دارفور، القضارف، كسال، شمال دارفور، البحر األحمر، 

وجنوب دارفور، غرب دارفور، الخرطوم.

عدد المدرسين الذين تم تدريبهم على الدعم النفسي وتقديم 
دورات دعم لألطفال.

عدد األطفال المشاركين في حمالت النظافة الصحية في 
المدارس.

المؤشرالمواقعالنشاط

5.000 ) 50% نساء(

200.000 ) 50% بنات(

الهدف

الهدف الخاص بالتعليم رقم 3 )أ(:

تعزيز الرسائل والدعم النفسي المنقذ للحياة والمستديم للحياة في المدارس/ األماكن المؤقتة للتعلم والشباب المتأثرين بحاالت الطوارئ.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

نسبة األطفال المستهدفين الذين حصلوا على الدعم النفسي المنقذ للحياة والمستديم للحياة في المدارس/ األماكن المؤقتة للتعلم.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

تجهيز المعلمين لتوفير خبرات التدريس والتعلم 
المحسنة   لألطفال المتأثرين بحاالت الطوارئ.

الخرطوم، النيل األزرق ،دارفور ،ووسط وشرق دارفور، 
القضارف، كسال، شمال دارفور ،البحر األحمر، جنوب 

دارفور، غرب دارفور.

عدد نوادي األطفال التي تم إنشاؤها.
عدد األطفال الذين يذهبون بانتظام إلى نوادي األطفال )% 
من الذكور واإلناث؛ % ما قبل المدرسة ومدارس األساس 

والمراهقين(.

650

جميع األولويات األخرى
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

Education objective 4A:  
Promote mainstreaming of risk reduction strategies into Educational Programmes and strengthen capacity of local education 
actors (PTA, headmasters, government officials, and CBOs) on school management and education in Emergencies.
 
Outcome-level indicators and targets:
1. Percentage of targeted children attending schools that have adopted risk reduction strategies into their school management 

plan.

2. Percentage of targeted children attending schools that have local education actors (PTA, headmasters, and government 
officials) that have been trained on education and school management in emergencies

Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

All other:

الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول المستدامة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

عقد دورات تدريبية للجهات الفاعلة في مجال التعليم 
على إدارة المدارس والتعليم في حاالت الطوارئ.

دعم المدارس على دمج استراتيجيات الحد من 
المخاطر في خطط التعليم/ المدارس الخاصة بهم.

الخرطوم، النيل األزرق ،دارفور ،وسط دارفور،شرق دارفور، 
القضارف، كسال، شمال دارفور، البحر األحمر ،جنوب دارفور 

، غرب دارفور. 

النيل األزرق، دارفور ،وسط  دارفور، شرق دارفور، 
القضارف، كسال، شمال دارفور، البحر األحمر ،جنوب 

دارفور، غرب دارفور.

عدد الجهات الفاعلة في مجال التعليم ) من ِقبل جمعيات 
المعلمين واآلباء، ومديري المدارس، والمسؤولين الحكوميين 
( الذين تم تدريبهم على إدارة المدارس والتعليم في حاالت 

الطوارئ.

عدد المدارس التي دمجت استراتيجيات الحد من المخاطر 
في خطط التعليم/ المدارس الخاصة بها.

عدد المجتمعات التي جرت توعيتها للحد من المخاطر 
وأهمية التعليم في حاالت الطوارئ.

المؤشرالمواقعالنشاط
3.500 ) 50% نساء(

200

الهدف

الهدف الخاص بالتعليم رقم 4 )أ(:

تعزيز إدماج استراتيجيات الحد من المخاطر في البرامج التعليمية وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال التعليم )جمعيات المعلمين واآلباء، ومديري المدارس، والمسؤولين الحكوميين، ومنظمات المجتمع المدني( 
على إدارة المدارس والتعليم في حاالت الطوارئ.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

نسبة األطفال المستهدفين الملتحقين بالمدارس التي اعتمدت استراتيجيات الحد من المخاطر في إطار خطة إدارة مدرستهم .. 1
دارة المدارس . 2 نسبة األطفال المستهدفين الملتحقين بالمدارس التي بها جهات الفاعلة في مجال التعليم )جمعيات المعلمين واآلباء، ومديري المدارس، والمسؤولين الحكوميين ( الذين تم تدريبهم على التعليم واإ

في حاالت الطوارئ.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

النيل األزرق، دارفور ،ووسط  دارفور، شرق دارفور، إنشاء مساحات خضراء في المدارس.
القضارف، كسال، شمال دارفور، البحر األحمر ،جنوب 

دارفور، غرب دارفور.

عدد المدارس التي تم دعمها فيما يتعلق بزرع األشجار أو 
توفير الحدائق المدرسية.

325

منطقة أبيي المتنازع عليها

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

القضارف

كسال

الخرطوم

شمال دارفور

شمال كردفان

البحر األحمر

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

2

7

8

9

1

4

7

10

4

3

11

9

11

اليونيسيف ، إنقاذ الطفولة

اليونيسيف، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، منظمة  السودان للتعليم المفتوح، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، إنقاذ الطفولة، منظمة أصدقاء السالم والتنمية 

اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم،، إس أو إس الدولية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ، إنقاذ الطفولة، المجلس الدنماركي لالجئين، تيرفند

زاو لرعاية الالجئين، اليونيسيف، العمل من قبل الكنائس معا/لجنة اإلغاثة الميثودية المتحدة،  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، برنامج الغذاء العالمي، منظمة السالم المتحدة  ، ERRADA، المسار، تيرفند

اليونيسيف

اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، منظمة السودان للتعليم المفتوح، منظمة بالن الدولية – السودان

AMAL ،الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، منظمة السالم المتحدة، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية ،PBA ،الرحمة

زاو لرعاية الالجئين، اليونيسيف، مجموعة العمل المستدام، برنامج الغذاء العالمي، PBA، منظمة بالن الدولية – السودان، جمعية دار السالم للتنمية، المسار، إنقاذ الطفولة، المجلس الدنماركي لالجئين

الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، برنامج الغذاء العالمي، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، إنقاذ الطفولة

اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، إنقاذ الطفولة

منظمة الهدايا لتأهيل ذوي الحاجات الخاصة، زاو لرعاية الالجئين، اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي، منظمة األسرة الكبيرة، منظمة السالم المتحدة، منظمة  السودان للتعليم المفتوح، أيادي المسلمين الدولية، المنظمة 
الدولية للرؤية العالمية، ERRADA،  تيرفند

اليونيسيف، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، منظمة السودان للتعليم المفتوح، أيادي المسلمين الدولية، منظمة العمل المحلي، المسار، إنقاذ الطفولة، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، منظمة النداء

الهالل األحمر السوداني، اليونيسيف، منظمة مبادرة األمن اإلنساني، برنامج الغذاء العالمي، منظمة األسرة الكبيرة، طفل الحرب- كندا، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، منظمة اإلغاثة اإلنسانية، خدمات اإلغاثة 
الكاثوليكية، إنقاذ الطفولة، منظمة النداء

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع
التعليم
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

Government lead: Humanitarian Aid Commission (HAC)
Contact information: Mohammed Ahmed Omar (Koon61@yahoo.com)

Lead agency: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Contact information: Nevins Saeed (nevinss@unops.org; saeedn@unhcr.org)

                                                                                                                                                       Mohammed Ahmed Omar (Koon61@yahoo.com)

                                                                                                                                           Nevins Saeed (nevinss@unops.org; saeedn@unhcr.org)

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

المواد غير الغذائية

المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ

عدد الشركاء 

34

األشخاص المحتاجون

1.8 مليون
األشخاص المستهدفون

1.2 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

19.8 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: مفوضية العون اإلنساني
معلومات االتصال:

الوكالة الرائدة: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

9.5 م. د

10.3 م. د

يركز القطاع على إنقاذ الحياة وتوفير حماية للسكان المتأثرين بالنزاعات والكوارث من خالل تقديم إيواء عاجل ومواد غير غذائية من المخزون الخاص  باإليواء 
العاجل والمواد غير الغذائية . يهدف القطاع إلى مساعدة 1.125.000  محتاج في 2014.  ويعد التمويل والتخزين المبكر لتقديم المساعدات العاجلة في 
الوقت المناسب بمثابة أمر حيوي لحدوث استجابة فعالة حيث أن المواد المحلية ليست دائما بديال مناسبا، وتتراوح المدة الالزمة لتوفير مواد اإلغاثة الدولية 

من ثالثة لستة أشهر.
وحيث أن المواد غير الغذائية ليست معدة لالستخدام على المدى الطويل، 
ألف   350 عدد  تستهدف  متجددة  غذائية  غير  مواد  يوفر  القطاع  فإن 
شخص من النازحين طبقا لمعايير حماية المعرضين منهم للمخاطر على 
المدى الطويل. وفي هذا الشأن، يركز القطاع على توفير أماكن إيواء مؤقتة 
صديقة للبيئة لألسر النازحة التي لم تحصل بعد على مواد غير غذائية 
من أجل تجنب الحاجة إلى إعادة التوزيع. يتم تقديم أماكن اإليواء المؤقت 
البديلة  التدريب على األساليب  للعائدين. عالوة على ذلك، يساعد  أيضا 

للبناء والتوجيه الفني على تعزيز قدرة تحمل المجتمعات.

في  والبيئة  االجتماعي  النوع  دمج  أهمية   على  التأكيد  القطاع  سيواصل 
الغذائية   المواد غير  التقييمات وتوزيع  ذلك خالل  القطاع ويشمل  أنشطة 

وتوفير أماكن مآوي صديقة للبيئة.

إن تنسيق القطاع من خالل اجتماعات منتظمة ضروري لتجنب التداخالت 
وسد الفجوات في تقديم المعونات. وتعتبر االجتماعات نافذة للتعرف على 
بها جهات  توجد  التي ال  األولوية  ذات  المناطق  في  الشركاء  المزيد من 
تنفيذية والمشاركة في التعرف فنيا على تكنولوجيات بناء بديلة للمآوي تكون 

صديقة للبيئة وتعلم دروس من شركاء القطاع المخضرمين.

يعزز القطاع آليات متابعة وتقييم لضمان مالئمة وجودة وكفاية المواد غير الغذائية للرجال والنساء والبنات واألوالد والمستضعفين اآلخرين وأن لها األثر 
المرغوب على قدرة المستفيدين بها لتخفيف األخطار الصحية وحماية أسرهم. يجب تقديم نظام قاعدة بيانات متابعة وتقييم للشركاء في عام 2014 لرصد 

أنشطة االستجابة وقياس أثر وأداء القطاع وضمان االستخدام األمثل للتمويل المقدم.

إن اشتمال مشروعات المواد غير الغذائية إلى خارج المحليات المستهدفة هو نتيجة لتأهب مشروعات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و المواد غير 
الغذائية ومآوي الطوارئ لتزويد قطاع المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ من خط اإلمداد األساسي التي تغطي كل المحليات في واليات معينة.
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

ES&NFIs Objective 1A:  
To provide needs-based and timely emergency shelter and non-food items to people affected by conflict and disaster, returnees 
and other vulnerable populations.
 
Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

All other:

ES&NFIs Objective 1B:  
Renewal of ES&NFIs for People with Specific Needs (PWSNs).
 
Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعاية.

عمليات الشراء.

التخزين والتخزين المسبق.

التقييم والتحقق من وتوزيع والمواد غير الغذائية ومآوي 
الطوارئ على األسر النازحة حديثا.

المورد ) المحلي / الدولي(.

األبيض، نياال، الفاشر، الجنينة.

شمال دارفور، جنوب دارفور ،شرق دارفور، غرب دارفور 
وسط دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شمال كردفان ، 

منظقة أبيي المتنازع عليها.

تنفيذ عملية الشراء كل أربعة شهور

تخزين خطوط اإلمداد المشتركة للمواد غير الغذائية 
ومآوي الطوارئ في مستودعات مشروع مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين وقطاع المواد غير الغذائية ومآوي 
الطوارئ ومستودعات الشركاء.

اإلدارة الفعالة لخطوط اإلمدادات المشتركة للمواد غير 
الغذائية.

عدد األسر النازحة حديثا المحتاجة التي تلقت المواد غير 
الغذائية ومآوي الطوارئ.

عدد العائدين المحتاجين الذين تلقوا المواد غير الغذائية 
ومآوي الطوارئ.

المؤشرالمواقعالنشاط

225.000  مجموعة من
المواد غير الغذائية

225.000  مجموعة من
المواد غير الغذائية

775.000 مستفيد

الهدف

الهدف الخاص بالمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ رقم 1 )أ(:

توفير المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ  القائمة على االحتياجات وفي الوقت المناسب لألشخاص المتأثرين بالنزاعات والكوارث والعائدين وغيرهم من السكان المعرضين للخطر.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف الخاص بالمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ رقم 1 )ب(:

تجديد المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ لذوي االحتياجات الخاصة.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
تم معالجة 100% من الفجوات والتداخالت التي تم 

تحديدها من خالل التنسيق الفعال وتبادل المعلومات 
في الوقت المناسب.

شمال دارفور، جنوب دارفور ،شرق دارفور، غرب دارفور 
،وسط دارفور، جنوب كردفان ،النيل األزرق ،شمال كردفان ، 

منظقة أبيي المتنازع عليها.

تحديد الفجوات وأوجه التداخل في التغطية الجغرافية.

تنسيق الحلول

جمع التبرعات
مبادرات التدريب

التوزيع واإلبالغ عن المخزونات

تم تحديد ما ال يقل 50% من 
الفجوات وتحديد الشركاء الجدد 

لسد الفجوات 

عقد ما ال يقل 80% من 
اجتماعات تنسيق القطاع

عقد ما ال يقل 30% من 
الدورات التدريبية ألصحاب 

المصلحة
إصدار ما ال يقل 20% من 

تقارير القطاع

إجراء تقييم لتحديد ذوي االحتياجات الخاصة الذين 
في حاجة إلى المواد غير الغذائية.

توزيع المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ الجديدة 
على ذوي االحتياجات الخاصة.

شمال دارفور، جنوب دارفور، شرق دارفور، غرب دارفور 
وسط دارفور ،جنوب كردفان ،النيل األزرق

شمال دارفور، جنوب دارفور، شرق دارفور، غرب دارفور 
وسط دارفور ،جنوب كردفان ،النيل األزرق

عدد األسر األكثر ضعفا من النازحين الموجودين من قبل 
والذين تفيد التقارير بأنهم في حاجة إلى تجديد المواد غير 

الغذائية
عدد األسر األكثر ضعفا من النازحين  الموجودين من قبل 
والذين تم تحديدهم لتلقي تجديد المواد غير الغذائية ومآوي 

الطوارئ المطلوبة

المؤشرالمواقعالنشاط
100.000 أسرة

)500.000 شخص(

70.000 أسرة
)350.000 شخص(

الهدف
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ES&NFIs Objective 2A:  
Timely provision of ES&NFIs to reduce the risk of exploitation of vulnerable people.
 
Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

All other:

ES&NFIs Objective 2B:  
Timely provision of renewal of ES & NFIs for People with Specific Needs (PWSN) to reduce the risk of exploitation of vulnerable 
long-term IDPs.
 
Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

الهدف اإلستراتيجي رقم 2: حماية األشخاص النازحين والمتأثرين بالنزاعات وبالعنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

عمليات الشراء.

التخزين والتخزين المسبق.

التقييم والتحقق من وتوزيع والمواد غير الغذائية ومآوي 
الطوارئ على األسر النازحة حديثا.

المورد ) المحلي / الدولي(.

األبيض، نياال، الفاشر، الجنينة.

شمال دارفور، جنوب دارفور ،شرق دارفور، غرب دارفور 
وسط دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شمال كردفان ، 

منظقة أبيي المتنازع عليها.

تنفيذ عملية الشراء كل أربعة شهور

تخزين خطوط اإلمداد المشتركة للمواد غير الغذائية 
ومآوي الطوارئ في مستودعات مشروع مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين وقطاع المواد غير الغذائية ومآوي 
الطوارئ ومستودعات الشركاء.

اإلدارة الفعالة لخطوط اإلمدادات المشتركة للمواد غير 
الغذائية.

عدد األسر النازحة حديثا المحتاجة التي تلقت المواد غير 
الغذائية ومآوي الطوارئ.

عدد العائدين المحتاجين الذين تلقوا المواد غير الغذائية 
ومآوي الطوارئ.

المؤشرالمواقعالنشاط

225.000  مجموعة من
المواد غير الغذائية

225.000  مجموعة من
المواد غير الغذائية

775.000 مستفيد

الهدف

الهدف الخاص بالمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ رقم 2 )أ(:

تقديم المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ في الوقت المناسب لتقليل خطر استغالل األشخاص المعرضين للخطر.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف الخاص بالمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ رقم 2 )ب(:

توفير تجديد المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ في الوقت المناسب لذوي االحتياجات الخاصة للحد من خطر استغالل النازحين لفترات طويلة والمعرضين للخطر.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
تم معالجة 100% من الفجوات والتداخالت التي تم 

تحديدها من خالل التنسيق الفعال وتبادل المعلومات 
في الوقت المناسب.

شمال دارفور، جنوب دارفور ،شرق دارفور، غرب دارفور 
،وسط دارفور، جنوب كردفان ،النيل األزرق ،شمال كردفان ، 

منظقة أبيي المتنازع عليها.

تحديد الفجوات وأوجه التداخل في التغطية الجغرافية.

تنسيق الحلول

تم تحديد ما ال يقل 50% من 
الفجوات وتحديد الشركاء الجدد 

لسد الفجوات 

عقد ما ال يقل 80% من 
اجتماعات تنسيق القطاع

إجراء تقييم لتحديد ذوي االحتياجات الخاصة الذين 
في حاجة إلى المواد غير الغذائية.

توزيع المواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ الجديدة 
على ذوي االحتياجات الخاصة.

شمال دارفور، جنوب دارفور، شرق دارفور، غرب دارفور 
وسط دارفور ،جنوب كردفان ،النيل األزرق

شمال دارفور، جنوب دارفور، شرق دارفور، غرب دارفور 
وسط دارفور ،جنوب كردفان ،النيل األزرق

عدد األسر األكثر ضعفا من النازحين الموجودين من قبل 
والذين تفيد التقارير بأنهم في حاجة إلى تجديد المواد غير 

الغذائية
عدد األسر األكثر ضعفا من النازحين  الموجودين من قبل 
والذين تم تحديدهم لتلقي تجديد المواد غير الغذائية ومآوي 

الطوارئ المطلوبة

المؤشرالمواقعالنشاط
100.000 أسرة

)500.000 شخص(

70.000 أسرة
)350.000 شخص(

الهدف
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ES&NFIs Objective 3A:  
To train vulnerable protracted IDPs and returnees on construction of suitable environmentally friendly transitional shelter, using 
regionally produced and/or externally sourced materials.
 
Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

ES&NFIs Objective 4A:  
To expand the provision of environmentally-friendly and locally acceptable transitional shelter, using regionally produced and/or 
externally sourced materials.
 
Top-priority activities: 

ActivityLocationsIndicatorTarget

تحديد النازحين والعائدين لفترات طويلة المعرضين 
للخطر الذين سيتم تزويدهم بالمآوي الصديقة للبيئة 

في المواقع المستهدفة.

تدريب المجتمعات على التقنيات البديلة لبناء المآوي 
الصديقة للبيئة.

شمال دارفور، جنوب دارفور ،الشرق دارفور، غرب دارفور 
،وسط دارفور

شمال دارفور، جنوب دارفور ،الشرق دارفور، غرب دارفور 
،وسط دارفور

عدد أسر النازحين والعائدين لفترات طويلة المعرضين 
للخطر الذين تم حديدهم لبناء مآوي انتقالية مناسبة 

ومالئمة  للبيئة

عدد المجتمعات المحلية التي تم تدريبها على  بناء مآوي 
انتقالية مناسبة ومالئمة  للبيئة

المؤشرالمواقعالنشاط
16.000 أسرة

)80.000 شخص(

50 مجتمع محلي

الهدف

الهدف الخاص بالمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ رقم 3 )أ(:

تدريب النازحين والعائدين لفترات طويلة المعرضين للخطر على بناء مآوي انتقالية مناسبة ومالئمة للبيئة، وذلك باستخدام مواد منتجة محليًا و/ أو مواد من الخارج.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

تحديد النازحين والعائدين لفترات طويلة المعرضين 
للخطر الذين سيتم تزويدهم بالمآوي المالئمة للبيئة 

في المواقع المستهدفة.

شراء وتوزيع مواد بناء المآوي المالئمة للبيئة.

شمال دارفور، جنوب دارفور وشرق دارفور، غرب دارفور 
،وسط دارفور

شمال دارفور، جنوب دارفور وشرق دارفور، غرب دارفور 
،وسط دارفور

عدد أسر النازحين والعائدين لفترات طويلة المعرضين 
للخطر الذين تم حديدهم لبناء مآوي انتقالية مناسبة 

ومالئمة  للبيئة

عدد المجتمعات المحلية التي تم تدريبها على  بناء مآوي 
انتقالية مناسبة ومالئمة  للبيئة

المؤشرالمواقعالنشاط
16.000 أسرة

)80.000 شخص(

16.000 أسرة
)80.000 شخص(

الهدف

الهدف الخاص بالمواد غير الغذائية ومآوي الطوارئ رقم 3 )أ(:

التوسع في توفير مآوي انتقالية مقبولة محليا ومالئمة للبيئة ، وذلك باستخدام المواد المنتجة محليًا و / أو من الخارج.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول المستدامة للنازحين  والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

الخرطوم

شمال دارفور

شمال كردفان

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

5

5

10

1

8

2

15

7

7

جسمار، الهالل األحمر السوداني، إنقاذ الطفولة، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

إس أو إس الدولية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ، العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية،  تيرفند، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة الشروق للتنمية االجتماعية، الهالل األحمر السوداني، العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، تيرفند، منظمة السالم المتحدة، منظمة التضامن االجتماعي، اللجنة األمريكية لالجئين، مفوضية 
RODHA ،األمم المتحدة لشؤون الالجئين، يد المعونة العالمية

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة بالن الدولية، مجموعة العمل المستدام، الهالل األحمر السوداني، جمعية صغار المزارعين بكبكابية، أوكسفام األمريكية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، دار السالم للتنمية، منظمة الهجرة الدولية

المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة رهيد الفرسان، منظمة الشروق للتنمية االجتماعية، الهالل األحمر السوداني، منظمة األسرة الكبيرة، العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، تيرفند، منظمة السالم المتحدة ، منظمة التضامن 
RODHA ،االجتماعي، اللجنة األمريكية لالجئين، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، يد المعونة العالمية، المنظمة الشعبية لالعمار والتنمية، منظمة الهجرة الدولية، منظمة كير الدولية سويسرا

الهالل األحمر السوداني، كنسرن حول العالم، إنقاذ الطفولة، بادية، منظمة المرأة للتنمية وبناء القدرات )لبينا(، منظمة النداء، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

اإلغاثة العالمية، الهالل األحمر السوداني، إس أو إس الدولية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، HelpAge، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع

المواد الغذائية ومآوى الطوارئ
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سيساهم القطاع في التقليل من انعدام األمن الغذائي وتخفيض معدالت سوء التغذية وتحسين وسائل العيش. ويسعى القطاع لتحسين الكرامة والرعايه للسكان 
المستهدفين من خالل تطوير االعتماد على النفس اقتصاديًا واألنشطة الدائمة بيئيًا. وسيقوم القطاع بتقديم اإلرشادات للشركاء في ما يختص بتخطيط وتنفيذ 

األنشطة التي تخصهم في المواقع المحددة من قبل القطاع خالل 2014.   
أهداف  أربعة  من  ثالث  في  أساسية  بصورة  القطاع  أهداف  وستساهم 
أنشطة  وستوجه  المستدامة.  والحلول  والمرونة  الحياة  إنقاذ  إستراتيجية؛ 
المستفيدين  أرواح  إلنقاذ  المباشرة  األنسانية  االحتياجات  ناحية  القطاع 
المستهدفين بينما تقوم بتعزيز المرونة وبناء القدرات الخاصة بوسائل العيش 

للتغلب على األحداث الطارئة والصدمات المستقبلية.

وسيتم التركيز على تعزيز اإلتجاه السائد لكل من النوع والبيئة في مشاريع 
الشركاء للتأكد من أن األنشطة المخطط لها تنفذ بالفعل على األرض من 
خالل الرصد الفاعل ألنشطة الشركاء. وخالل الرصد، فإن آراء المستفيدين 
حول المساعدات والدعم )من حيث الكمية والنوعية والتوقيت( المقدمان من 
قبل الشركاء سيتم تقييمها وتقديم إفادة بالرأي عنها للشركاء حتى يتمكنوا 

من تحسين الدعم في المستقبل.

»المشروعات  كافة  إلستبعاد  صارمة  بمحاوالت  القطاع  منسق  قام  وقد 
الواقعة خارج نطاق المواقع المستهدفة« لكن ربما لم يعكس نظام المشاريع 

عبر اإلنترنت حتى األن التغييرات بالكامل.   

                                                                                                                 Eklass Mohmed Mohmed; Dr. Adil Farah Idris (alsheraishabi@gmail.com)

                                                                                                          Jimmy Owani (Jimmy.Owani@fao.org); Eric Kenefick (Eric.Kenefick@wfp.org)

األمن الغذائي ووسائل العيش

عدد الشركاء 
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األشخاص المحتاجون

6.1 مليون
األشخاص المستهدفون

5.4 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

387.7 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: وزارة الزراعة والري، وزارة الثروة الحيوانية
معلومات االتصال:

الوكالة الرائدة: منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، برنامج الغذاء العالمي
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

299.8 م. د

87.9 م. د

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

الغذاء
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

زيادة مؤشرات استهالك األغذية لألشخاص الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي.

3.469.640 شخص من النازحين والعائدين والمعرضين 
للخطر والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد الذين 

تم تزويدهم بمساعدات غذائية عينية ومساعدات غذائية قائمة 
على القسائم النقدية.

تزويد 400.000  أسرة )معظمهم من ال 2.4  مليون نازح( 
بخدمات الثروة الحيوانية ومدخالت وخدمات الزراعة قصيرة 

األجل لالستجابة لالحتياجات القصيرة األجل.

مؤشر استهالك الغذاء.

متوسط التنوع الغذائي اليومي.

% من عدد األشخاص الذين يعانون انعدام األمن الغذائي 
في المحليات المستهدفة.

المؤشرالمواقعالنشاط
حصول 80% من األسر 

المستهدفة على ما اليقل عن 
الحد العادي من اإلستهالك

تستهلك 80% من األسر 
المستهدفة ما اليقل عن ثالث 
فئات أغذية في المتوسط يوميا

تقليل عدد األشخاص الذين
يعانون من انعدام األمن 
الغذائي. في المحليات 
المستهدفة بنسبة 10-5

الهدف

هدف القطاع الخاص باألمن الغذائي ووسائل العيش رقم 1 )أ(:

الحد من انعدام األمن الغذائي وحفظ حياة األشخاص المعرضين للمخاطر من جراء النزاعات والكوارث الطبيعية.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
توزيع الغذاء العام ) أغذية، قسائم، أو الجمع بين 

األغذية والقسائم (.

توفير البذور واألدوات لألسر األكثر عرضة 
للمخاطر.

تطعيم وعالج الماشية ضد األمراض الوبائية 
والمستوطنة في مناطق النزاع وعلى طول المناطق 

الحدودية.

إصالح/ بناء نقاط المياه في أو بالقرب من 
مستوطنات النازحين 

إتاحة األعالف المركزة للحيوانات واللعقات المعدنية 
في مستوطنات النازحين 

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد

في جميع أنحاء البالد

في جميع أنحاء البالد

عدد األشخاص التي شملهم إطار توزيع الغذاء العام.

كمية توزيع الغذاء العام المقدم  ) بالطن المتري والدوالر 
األمريكي(

عدد األسر التي تم دعمها بالمدخالت والخدمات الزراعية.

كمية البذور المقدمة )بالطن المتري(

كمية األدوات المتنوعة المقدمة )قطعة(

عدد الماشية التي تم تطعيمها/معالجتها.

كمية اللقاحات والمعدات واألدوية

عدد نقاط المياه التي أصلحت/بنائها ) النقد مقابل العمل(

عدد األسر األكثر عرضة للمخاطر التي تحصل على 
األعالف التكميلية للماشية.

كمية األعالف المركزة واللعقات المعدنية  المقدمة.

2.370.000 مستفيد

200.000 طن متري عيني؛
35.9 مليون في القسائم

900.000 أسرة

9.000 طن متري من البذور

900.000 قطعة من األدوات 
المتنوعة

8.000.000 حيوان

12 مليون جرعة تطعيم، و400 
وحدة أدوية، و100 مجموعة 

معدات.
10 نقاط المياه

HHs 1.000

625 طن متري من األعالف 
المركزة للحيوانات اللعقات 

المعدنية
2.5 طن متري من اللعقات 

المعدنية
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الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

دعم 900.000 أسرة أو 5.4 مليون شخص لتحسين قدرتهم تحسين الوصول وتوافر الغذاء لألسر المستهدفة.
على إنتاج المحاصيل.

دعم 468.000 أسرة رعوية وزراعية من التي تملك نحو11.7  
مليون رأس حيوان لتعزيز القدرة اإلنتاجية لمواشيهم.

دعم 90.000 أسرة ) 10% من ال 900.000 أسرة( 
لالنخراط في أنشطة وسائل العيش المتنوعة.

قدرة % من األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 
على تلبية احتياجاتها الغذائية من عمليات إنتاجهم 

وشرائهم.
انخفاض تفشي األمراض الحيوانية ) التركيز على انخفاض 

تفشي األمراض الحيوانية والمؤشرات(.

تحسين إنتاج الحليب وحالة الجسم والخصوبة
% من عدد األسر المستهدفة التي تفيد التقارير بزيادة في 

دخلها.

المؤشرالمواقعالنشاط
ما ال يقل عن 70% ، على 

سبيل المثال )630.000 
أسرة(

تقليل بنسبة 50% في تفشي 
األمراض الحيوانية.

تحسنت بالمقارنة بنفس الفترة 
في عام 2013.

ما ال يقل عن 70% ، مثل 
)63.000 أسرة(

الهدف

هدف القطاع الخاص باألمن الغذائي ووسائل العيش رقم 3 )أ(:

استعادة وتحسين األمن الغذائي ووسائل العيش لألسر المعرضة للخطر في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق وأبيي، وشرق السودان.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

األنشطة ذات األولوية القصوى
الغذاء و/ أو القسائم مقابل األصول.

إصالح/ بناء نقاط المياه في أو بالقرب من 
مستوطنات النازحين .

إصالح وحماية المرعى / المراعي.

إصالح/ بناء نقاط المياه في أو بالقرب من 
مستوطنات النازحين .

إتاحة األعالف المركزة للحيوانات واألسمدة المعدنية.
تحديد طرق هجرة الحيوانات.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد األشخاص التي تم تغطيتهم في إطار  الغذاء و/ أو 
القسائم مقابل األصول.

الكمية المقدمة ) بالطن المتري والدوالر األمريكي( من 
خالل الغذاء و/ أو القسائم مقابل األصول

عدد نقاط المياه التي أصلحت/بنائها ) النقد مقابل العمل(.

فدان من المرعى /  المراعي التي أصلحت.

عدد األسر التي تحصل على األعالف التكميلية للماشية.

;كمية األعالف المركزة واللعقات المعدنية  المقدمة.

عدد كيلومترات طرق هجرة الحيوانات التي تم تحيدها.

1.085.000 شخص

40.100 طن متري عيني؛
1.0 مليون في صورة قسائم

10 نقاط المياه

1.000 هكتار

HHs 1.000

625 طن متري من األعالف 
المركزة للحيوانات األسمدة 

المعدنية. 2.5 طن متر من 
اللعقات المعدنيه 

2.500 كم

جميع األولويات األخرى

تحديث خدمات صحة الحيوان وتعزيز التشغيل 
المستدام وتقوية قدرة عمال المجتمع المحلي العاملين 

في مجال صحة الحيوان.

إدماج المبادئ التوجيهية والمعايير الطارئة للماشية 
في التدخالت الطارئة للماشية.

إعادة بناء األصول الصغيرة من المجترات التي 
فقدت.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد العيادات البيطرية ومعامل التحليل التي أصلحت 
وتزويدها بالمعدات.

عدد عمال المجتمع المحلي العاملين في مجال صحة 
الحيوان الذين تم تدريبهم )بشأن استرداد التكاليف ودورات 

تجديد المعلومات( وتزويدهم بالمعدات.
عدد عمال اإلغاثة الذين تم تدريبهم على المبادئ 

التوجيهية والمعايير الطارئة للماشية.

عدد األسر التي تم تزويدها بمجترات صغيرة.

10 عيادات بيطرية ومعامل 
تحليل

200 عامل من عمال 
المجتمع المحلي العاملين في 

مجال صحة الحيوان
200

2.000
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الحد من تدهور البيئة حول مستوطنات النازحين  / 
الالجئين والمناطق العودة.

تستخدم 45.000 أسرة ) 5% من ال 5.4 مليون شخص( 
تكنولوجيات توفير الطاقة ) 70 منهم من النساء(

زراعة 1.570 فدان بنحو 1.500.000 من ألنواع شتالت 
أشجار محلية متعددة األغراض

% من األسر المستهدفة التي تستخدم تكنولوجيات توفير 
الطاقة.

فدان من البذور التي تم زرعها.

معدل بقاء الشتالت على قيد الحياة بعد سنة واحدة.

المؤشرالمواقعالنشاط
ما ال يقل عن 80% ، على 

سبيل المثال )36.000 أسرة(

ما ال يقل عن 70% ، على 
سبيل المثال )1.099 هكتار(

بقاء ما ال يقل عن %50 
سبيل المثال )750.000 

شتلة(

الهدف

هدف القطاع الخاص باألمن الغذائي ووسائل العيش رقم 3 )ب(:

استعادة وتحسين الموارد الطبيعية حول مستوطنات النازحين / الالجئين وفي مناطق العودة.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

األنشطة ذات األولوية القصوى

إنتاج وزراعة شتالت أشجار متعددة األغراض حول 
مستوطنات النازحين  / الالجئين ومناطق العودة  ) 

التركيز على األنواع المحلية(.

تدريب على إنتاج واستخدام تكنولوجيات توفير 
الطاقة، وممارسات التدهور البيئي.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد الشتالت التي تم زرعها ) التركيز على األنواع 
المحلية(.

عدد األسر التي تم تدريبها.

1.500.000 شتلة

45.000 أسرة

تعزيز تغطية احتياجات األمن الغذائي ووسائل العيش 
في الواليات المستهدفة.

تغطية احتياجات القطاع.آلية تنسيق وظيفي على المستويين االتحادي والوالئي.
المؤشرالمواقعالنشاط

تغطية 70% من االحتياجات
الهدف

هدف القطاع الخاص باألمن الغذائي ووسائل العيش رقم 3 )ج(:

تعزيز تنسيق التدخالت وقدرة الشركاء لإلعداد واالستجابة بفعالية لحاالت الطوارئ.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة للقطاع على 
المستويين الوالئي واالتحادي.

إجراء تقييمات لالحتياجات.
تدريب الشركاء )الجهات الفاعلة اإلنسانية والمؤسسات 

القومية( على المواضيع المتعلقة  باألمن الغذائي 
ووسائل العيش.

دعم تحليل االستجابة للتصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي على المستويين الوالئي واالتحادي.

في جميع أنحاء البالد.

المحليات التي تم اختيارها كعينة.
في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد االجتماعات التي تم عقدها.

عدد التقييمات التي أجريت.
عدد الشركاء الذين تم تدريبهم.

عدد تحليالت االستجابة التي أجريت.

12 اجتماع

5 تقييمات
1.500 شريك

استجابتان تحليليتان. 

األنشطة ذات األولوية القصوى
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الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول الدائمة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

دعم 900.000 أسرة أو 5.4 مليون شخص لتحسين قدرتهم تحسين الوصول وتوافر الغذاء لألسر المستهدفة.
على إنتاج المحاصيل.

دعم 468.000 أسرة رعوية وزراعية من التي تملك نحو11.7  
مليون رأس حيوان لتعزيز القدرة اإلنتاجية لمواشيهم.

دعم 90.000 أسرة ) 10% من ال 900.000 أسرة( 
لالنخراط في أنشطة وسائل العيش المتنوعة

قدرة % من األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 
على تلبية احتياجاتها الغذائية من عمليات إنتاجهم 

وشرائهم.
انخفاض تفشي األمراض الحيوانية ) التركيز على انخفاض 

تفشي األمراض الحيوانية و المؤشرات(.

تحسين إنتاج الحليب وحالة الجسم والخصوبة

% من عدد األسر المستهدفة التي تفيد التقارير بزيادة في 
دخلها

المؤشرالمواقعالنشاط
ما ال يقل عن 70% ، على 

سبيل المثال )630.000 
أسرة(

تقليل بنسبة 50% في تفشي 
األمراض الحيوانية.

تحسنت بالمقارنة بنفس الفترة 
في عام 2013.

ما ال يقل عن 70% ، مثل 
)63.000 أسرة(

الهدف

هدف قطاع األمن الغذائي ووسائل العيش رقم 4 )أ(:

استعادة وتحسين األمن الغذائي ووسائل العيش لألسر المعرضة للخطر في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق وأبيي، وشرق السودان.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

األنشطة ذات األولوية القصوى

الغذاء و/ أو القسائم مقابل األصول

إصالح/ بناء نقاط المياه في أو بالقرب من 
مستوطنات النازحين .

إصالح وحماية المرعى/ المراعي.

إتاحة األعالف المركزة للحيوانات واألسمدة المعدنية.

تحديد طرق هجرة الحيوانات.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد األشخاص التي تم تغطيتهم في إطار الغذاء و/ أو القسائم 
مقابل األصول

الكمية المقدمة ) بالطن المتري والدوالر األمريكي( من 
خالل الغذاء و/ أو القسائم مقابل األصول.

عدد نقاط المياه التي أصلحت/بنائها ) النقد مقابل العمل(

فدان من المرعى /  المراعي التي أصلحت

عدد األسر التي تحصل على األعالف التكميلية للماشية.

كمية األعالف المركزة واللعقات المعدنية  المقدمة.

عدد كيلومترات طرق هجرة الحيوانات التي تم تحديدها.

1.085.000 شخص

40.100 طن متري عيني؛
1.0 مليون في صورة قسائم

10 نقاط المياه

1.000 هكتار

HHs 1.000

625 طن متري من األعالف 
المركزة للحيوانات األسمدة 

المعدنية. 2.5 طن متر من 
اللعقات المعدنيه 

2.500 كم

جميع األولويات األخرى

تحديث خدمات صحة الحيوان وتعزيز القدرة التشغيلية 
الدائمة لعمال المجتمع المحلي العاملين في مجال 

صحة الحيوان.

إدماج المبادئ التوجيهية والمعايير الطارئة للماشية 
في التدخالت الطارئة للماشية.

إعادة بناء األصول الصغيرة من المجترات التي 
فقدت.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد العيادات البيطرية ومعامل التحليل التي أصلحت 
وتزويدها بالمعدات.

عدد عمال المجتمع المحلي العاملين في مجال صحة 
الحيوان الذين تم تدريبهم )بشأن استرداد التكاليف ودورات 

تجديد المعلومات( وتزويدهم بالمعدات.
عدد عمال اإلغاثة الذين تم تدريبهم على المبادئ 

التوجيهية والمعايير الطارئة للماشية.

عدد األسر التي تم تزويدها بمجترات صغيرة.

10 عيادات بيطرية ومعامل 
تحليل.

200 عامل من عمال 
المجتمع المحلي العاملين في 

مجال صحة الحيوان.
200

2.000
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الحد من تدهور البيئة حول مستوطنات النازحين  / 
الالجئين والمناطق العودة.

تستخدم 45.000 أسرة ) 5% من ال 5.4 مليون شخص( 
تكنولوجيات توفير الطاقة ) 70 منهم من النساء(

زراعة 1.570 فدان بنحو 1.500.000 من ألنواع شتالت 
أشجار محلية متعددة األغراض

% من األسر المستهدفة التي تستخدم تكنولوجيات توفير 
الطاقة.

فدان من البذور التي تم زرعها.

معدل بقاء الشتالت على قيد الحياة بعد سنة واحدة.

المؤشرالمواقعالنشاط
ما ال يقل عن 80% ، على 

سبيل المثال )36.000 أسرة(

ما ال يقل عن 70% ، على 
سبيل المثال )1.099 هكتار(

بقاء ما ال يقل عن %50 
سبيل المثال )750.000 

شتلة(

الهدف

هدف القطاع الخاص باألمن الغذائي ووسائل العيش رقم 4 )ب(:

استعادة وتحسين الموارد الطبيعية حول مستوطنات النازحين / الالجئين وفي مناطق العودة.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

األنشطة ذات األولوية القصوى

إنتاج وزراعة شتالت أشجار متعددة األغراض حول 
مستوطنات النازحين  / الالجئين ومناطق العودة  ) 

التركيز على األنواع المحلية(.

تدريب على إنتاج واستخدام تكنولوجيات توفير 
الطاقة، وممارسات التدهور البيئي.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد الشتالت التي تم زرعها ) التركيز على األنواع 
المحلية(.

عدد األسر التي تم تدريبها.

1.500.000 شتلة

45.000 أسرة

تعزيز تغطية احتياجات األمن الغذائي ووسائل العيش 
في الواليات المستهدفة.

تغطية احتياجات القطاع.آلية تنسيق وظيفي على المستويين االتحادي والوالئي.
المؤشرالمواقعالنشاط

تغطية 70% من االحتياجات
الهدف

هدف القطاع الخاص باألمن الغذائي ووسائل العيش رقم 4 )ج(:

تعزيز تنسيق التدخالت وقدرة الشركاء لإلعداد واالستجابة بفعالية لحاالت الطوارئ.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:2

تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة للقطاع على 
المستويين الوالئي واالتحادي.

إجراء تقييمات لالحتياجات.
تدريب الشركاء )الجهات الفاعلة اإلنسانية والمؤسسات 

القومية( على المواضيع المتعلقة  باألمن الغذائي 
ووسائل العيش.

دعم تحليل االستجابة للتصنيف المتكامل لمراحل 
األمن الغذائي على المستويين الوالئي واالتحادي.

في جميع أنحاء البالد.

المحليات التي تم اختيارها كعينة.
في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد االجتماعات التي تم عقدها.

عدد التقييمات التي أجريت.
عدد الشركاء الذين تم تدريبهم.

عدد تحليالت االستجابة التي أجريت.

12 اجتماع

5 تقييمات
1.500 شريك

استجابتان تحليليتان. 

األنشطة ذات األولوية القصوى
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منطقة أبيي المتنازع عليها

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

القضارف

كسال

شمال دارفور

شمال كردفان

البحر األحمر

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

النيل األبيض

2

13

13

11

2

6

12

6

6

15

22

19

1

منظمة األغذية والزراعة ، إنقاذ الطفولة

منظمة األغذية والزراعة، VSF)ألمانيا(، منظمة الهجرة الدولية، منظمة السودان للتعليم المفتوح، منظمة براكتكال آكشن العالمية )سابقا: ITDG(، برنامج الغذاء العالمي، وكالة اإلغاثة اإلسالمية، فيلق الرحمة 
TOHD ،اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، إنقاذ الطفولة، الرؤية العالمية السودانية ،GPBC ،اإلسكتلنديه

الهالل األحمر السوداني، برنامج الغذاء العالمي،  إنقاذ الطفولة، المجلس الدنماركي لالجئين، العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، منظمة األغذية والزراعة، المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية، تيرفند، 
مثلث جيل األعمال اإلنسانية، وكالة التعاون الفني والتنمية، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

VCO ،ألمانيا(، الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، برنامج الغذاء العالمي، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم( VSF ،منظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة، منظمة السودان للتعليم المفتوح ، VSF)ألمانيا(، برنامج الغذاء العالمي، إنقاذ الطفولة، منظمة أصدقاء السالم والتنمية

منظمة شباب من أجل تنمية القدرات، مبادرون، المنظمة الشعبية لالعمار والتنمية، أوكسفام األمريكية، برنامج الغذاء العالمي، منظمة كير الدولية سويسرا، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، اللجنة األمريكية لالجئين، العمل من 
قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، منظمة األغذية والزراعة، منظمة السالم المتحدة، تيرفند، الرؤية العالمية السودانية، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة األغذية والزراعة، ASSIST، VSF  )ألمانيا(، PBA، منظمة الهجرة الدولية،  منظمة السودان للتعليم المفتوح، مركز اليابان الدولي للمتطوعين، برنامج الغذاء العالمي، الجمعية السودانية لحماية البيئة، منظمة 
كير الدولية سويسرا، VCO، وكالة اإلغاثة اإلسالمية، GPBC، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، منظمة النداء، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، أوكسفام األمريكية، مؤسسة الشرق األدنى، زمالة اإلغاثة اإلفريقية، منظمة كنسرن 

العالمية، TOHD، بادية

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، اإلغاثة العالمية، الهالل األحمر السوداني، VSF  )ألمانيا(، سبرو، منظمة سيدات األعمال و المهن، برنامج الغذاء العالمي، وكالة اإلغاثة اإلسالمية، إنقاذ الطفولة، اإلغاثة اإلسالمية حول 
العالم، منظمة األغذية والزراعة، المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية، طفل الحرب- كندا، مثلث جيل األعمال اإلنسانية، زمالة اإلغاثة اإلفريقية، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة 

HelpAge   ،كنسرن العالمية

منظمة األغذية والزراعة

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع

األمن الغذائي ووسائل العيش

العمل من قبل الكنائس معا/لجنة اإلغاثة الميثودية المتحدة، برنامج الغذاء العالمي، المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية، المسار، اللجنة األمريكية لالجئين، منظمة األغذية والزراعة، منظمة السالم المتحدة، منظمة التماس 
التنمية، تيرفند، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

منظمة األغذية والزراعة، زاو لرعاية الالجئين

منظمة األغذية والزراعة، منظمة السودان للتعليم المفتوح، منظمة براكتكال آكشن العالمية )سابقا: ITDG(، برنامج الغذاء العالمي، منظمة كير الدولية سويسرا، منظمة أصدقاء السالم والتنمية

زاو لرعاية الالجئين، التعاون الدولي، أوكسفام األمريكية، منظمة براكتكال آكشن العالمية )سابقا: ITDG(، مجموعة العمل المستدام، برنامج الغذاء العالمي، قول، اإلغاثة الدولية، منظمة األغذية والزراعة، دار السالم 
للتنمية، VCO، منظمة الهجرة الدولية،  
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يعتبر تحسين الحصول على نوعية جيدة من الرعاية الصحية األولية والثانوية ضروريًا للمستفيدين في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وسيقوم القطاع الصحي 
باستهداف 95 محلية من المحليات األكثر عرضة للمخاطر وبحاجة لتدخل عاجل إلنقاذ الحياة كما في النظرة العامة لإلحتياجات اإلنسانية. وبالرغم من أن 
69% من السكان يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية فإن %8 
الخدمات  باقة كاملة من  يقدم  المواقع  المرافق الصحية في هذه  فقط من 
الصحية األساسية أو ذات الحد األدنى. وقد تأثر أكثر من 77% من تلك 
المرافق بالنزاع الدائر. فعلى سبيل المثال فإنه من بين 415 مرفق للرعاية 
الصحية األولية في شرق وجنوب دارفور ال يمكن الوصول لما يقارب %25 
منها بسبب نزاعات قبلية وعدم توافر األمن وسؤ حالة الطرق. وال يزال 
تفشي األمراض في السودان يمثل تحديا كبيرا، فعلى سبيل المثال،  تواجه 
دارفور طور النشأة ألمراض ممكن تجنبها بالتحصين كالدفتيريا والحصبة 

والسعال الديكي والتهاب السحايا.

وستساهم كل األهداف الثالثة للقطاع الصحي في األهداف االسترتيجية 
كما يلي. سيساهم تحسين ضمان وصول السكان األكثر عرضة للمخاطر 
ووفيات  أمراض  على  التركيز  مع  النوعية  الصحية  الرعاية  خدمات  إلى 
القومية والمحلية على  القدرة  الحياة. وسيسهم تعزيز  إنقاذ  األطفال، على 
األكتشاف المبكر والجاهزية واالستجابة للطوارئ ومخاطر الصحة العمومية 
في تحقيق األهداف االستراتيجية الخاصة بالمرونة والحماية والحلول طويلة 

األمد. 

اإلجتماعي  ضمن  بالنوع  الخاص  السائد  اإلتجاه  بدمج  القطاع  قام  وقد 
خطته من خالل ضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمة الصحية للفئات المختلفة من السكان. وفي غضون ذلك، فإن أنشطة قطاعية عديدة ستساهم في 
أمور تتعلق بالحماية مثل التدريب على اإلدارة االكلينيكية للناجيات من االغتصاب وتأسيس الزوايا المؤتمنة في المرافق الصحية وأنشطة الوقاية الصحية 
للسكان المتأثرين. ومن حيث اآلثار البيئية ستساهم إدارة المخلفات الطبية وجلسات التعليم الصحي واستخدام تقنيات وقود الطهي الفعال في المعقمات في 

دارة المخلفات الصلبة بشكل عام في تقليل المخاطر البيئية. المرافق الصحية وتعزيز زراعة األشجار حول المرافق الصحية واإ

ومن خالل القطاع الصحي، سيتم تأمين الرصد  اللصيق واإلشراف على المشاريع الصحية طوال العام من خالل استخدام أدوات مراقبة الجودة القياسية 
والتقارير الدورية والتقييم وتحديد الفجوات للتأكد من الوفاء بكافة االحتياجات.

وبناء على أخر تقييم للنظرة العامة لإلحتياجات اإلنسانية من قبل القطاع الصحي فإن التحديات الرئيسية ترجع للعدد المحدود للشركاء في المجال الصحي 
الذين يقومون بتغطية كافة المناطق المحتاجة وتوجد 8 مناطق لم تغطى االستجابة فيها. ومع ذلك، سيتم تدعيم تقديم الخدمة الصحية من قبل وزارة الصحة 

بالحكومة الفيدرالية والشركاء المنفذين لوكالة األمم المتحدة على أرض الواقع وبصفة أساسية من خالل المنظمات القومية غير الحكومية. 
       

وهناك 38 محليه لم يتم استهدافهم ولكن سييتم تعزيز الدعم الستمرار وتقوية الخدمات المتاحة بالرغم من تصنيف تلك المواقع في تقييم احتياجات قطاع 
الصحة على أنها األقل بالنظر لوجود جهات فاعلة انسانية على أرض الواقع. وبصفة عامة في ما يختص بتقديم الخدمات الصحية، فإن كافة المحليات تم 

اعتبارها هامة بسبب طبيعة انتشار األمراض المختلفة والتي تقتضي التأهب واالستجابة  السريعة لإلحتواء ومنع االنتشار.

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

الصحة

                                                                                                                                                               Dr. Somia Okoued (somiajoued@gmail.com)

                                                                                                                                                            Dr. Jamshed Tanoli (tanolij@sud.emro.who.int)

الصحة

عدد الشركاء 

34

األشخاص المحتاجون

6.1 مليون
األشخاص المستهدفون

5.1 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

68.0 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: وزارة الصحة
معلومات االتصال:

الوكالة الرائدة: منظمة الصحة العالمية
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

24.3 م. د

43.7 م. د

اإلحتياجات على حسب المحلية
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الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.

الحفاظ على تشغيل الخدمات الصحية األساسية في 
الواليات والمحليات المتأثرة التي تركز أساسا على 

الرعاية الصحية األولية والمستوى األول من خدمات 
اإلحالة. 

تعزيز وتوسيع خدمات المعلومات الصحية على 
مستوى الوالية والمحلية والمجتمع المحلي.

دعم تطوير العمالة في المجال الصحي خالل 
التدريب والتوجيه واإلرشاد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

% من السكان الذين يحصلون على الخدمات الصحية.

% من المرافق الصحية التي تقدم الحد األدنى من مجموعة 
أساسية من خدمات الرعاية الصحية األولية )عالج 

األمراض الشائعة، التحصين والرعاية ما قبل الوالدة، 
وتوفير األدوية األساسية، والتغذية(.

صدارها في الوقت المناسب. ) خط  إكمال التقارير واإ
أساس: %70(.

تغطية% من القابالت للقرية )خط األساس: %34(.

المؤشرالمواقعالنشاط
%75

%20

%85

%40

الهدف

 الهدف الخاص بالصحة رقم 1) أ(:

ضمان وصول أفضل للسكان المعرضين للخطر لخدمات الرعاية الصحية األولية وتعزيز جودة خدمات اإلحالة.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

زيادة حصول 80% من السكان المعرضين للخطر في دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق وشرق السودان على خدمات الرعاية الصحية األولية ذات الجودة.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

بناء القدرات المؤسسية في مختلف مستويات 
النظام الصحي )على المستوى االتحادي/ الوالئي / 

المجتمعي(.

10%زيادة توافر العمالة المدربة في المجال الصحية.في جميع أنحاء البالد.
جميع األولويات األخرى

دعم استعراض وتحديث وتطوير السياسات 
جراءات العمل الموحدة  واالستراتيجيات الصحية، واإ
والمبادئ التوجيهية للتأهب للحد من المخاطر في 

حاالت الطوارئ.

توفير وضمان توافر الكواشف واألدوية والمستلزمات 
الطبية والمعدات واألدوات التشخيصية.

إنشاء و / أو االستمرار في دعم نظام المعلومات في 
حاالت الطوارئ بما في ذلك مراقبة األمراض المعدية 

ونظام اإلنذار المبكر على مستوى المحليات.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد ورقات السياسة الصحية، إنشاء مبادئ توجيهية 
وتوزيعها على الشركاء.

% من األمن الغذائي األسري بدون مخزون من األدوية 
األساسية المختارة حسب المحلية.

صدارها في الوقت المناسب. إكمال التقارير واإ

المؤشرالمواقعالنشاط
15

%0

%85

الهدف

 الهدف الخاص بالصحة رقم 1 )ب(:

تعزيز القدرات القومية والمحلية في الكشف المبكر والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ والتهديدات المتعلقة بالصحة العامة.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

تقييم حاالت الطوارئ المحتملة  بما في ذلك تفشي األمراض وبدء االستجابة لها خالل 72 ساعة من اإلبالغ عنها.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
% من حاالت تفشي األمراض المعدية التي تم التحقيق في جميع أنحاء البالد.منع وتخفيف األمراض المعدية واالستجابة لها.

بشأنها واالستجابة  لها في غضون 72 ساعة بعد اإلبالغ. 
)خط األساس: %80(.

%100
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

بناء قدرات العاملين في مجال الصحة من خالل 
توفير التدريب المتعلق بالخدمة، وزيادة عدد القابالت 

المدربات والمهنيين العاملين في المجال الصحي.

دعم توافر خدمات نوعية تستهدف النساء واألطفال 
من خالل التركيز وتعزيز الخدمات الصحية ذات 
األولوية للحصول على رعاية التوليد في الحاالت 

الطارئة والرعاية  األساسية للمولود، ونقل الدم.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

عدد العاملين في مجال الصحة والقابالت في الواليات 
المستهدفة.

% من المرافق الصحية التي توفر رعاية التوليد في 
الحاالت الطارئة.

المؤشرالمواقعالنشاط
400 قابلة

%50

الهدف

الهدف الخاص بالصحة رقم 1 )ج(:

المساهمة في تقليل نسبة الوفيات من األمهات واألطفال فيما بين السكان المعرضين للمخاطر.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

زيادة توافر جودة خدمات صحة األم والطفل.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
زيادة اإلقبال على خدمات صحة األم والطفل من 

قبل المجتمع من خالل التثقيف الصحي بما في ذلك 
تنظيم األسرة.

% الوالدة بمساعدة قابالت ماهرات في جميع أنحاء البالد.
)خط األساس: %45(.

%60

الهدف اإلستراتيجي رقم 2: حماية األشخاص النازحين والمتأثرين بالنزاعات ومن العنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

زيادة اإلقبال على خدمات صحة األم والطفل 
من خالل التوعية المجتمعية والتحصين بالتثقيف 

دارة  الصحي، واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة، واإ
األمراض المنقولة جنسيا / فيروس نقص المناعة 

البشرية / اإليدز.

بناء قدرات مقدمي رعاية صحة األم والطفل، من 
خالل دعم التدريب أثناء الخدمة، ومدارس القبالة 

وأكاديميات العلوم الصحية.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

% الوالدة بمساعدة قابالت ماهرات 
)خط األساس: %45(.

تغطية لقاح الحصبة في األطفال دون السنة األولى من 
العمر / الوالية )خط األساس: %70(.

عدد المرافق الصحية التي تم اختيارها بدون مخزونات من 
األدوية األساسية واإلمدادات بما في ذلك مجموعات الحد 

من  وفيات األطفال.
عدد الموظفين الذين تم تدريبهم أو ُأعيد تدريبهم مقسمة 

حسب نوع تدريبات الصحة اإلنجابية بما في ذلك الحد من 
وفيات األطفال ) واحدة لكل محلية(.

المؤشرالمواقعالنشاط
%60

%85

78 مرفق طبي

205 موظف

الهدف

الهدف الخاص بالصحة رقم 2 )أ(: 

المساهمة في تقليل نسبة الوفيات من األمهات واألطفال فيما بين السكان المعرضين للمخاطر.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

النسبة المئوية للمرافق الصحية التي توفر خدمات الصحة اإلنجابية بما في ذلك رعاية التوليد الطارئة.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

منع ومكافحة تفشي األمراض المعدية واألمراض 
التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتعزيز مشاركة 
المجتمع المحلي في اإلبالغ عن األمراض والوقاية

بناء القدرات المؤسسية على المستويين الوالئي 
دارة  والمحلي في الحد من مخاطر الكوارث، واإ

اإلصابات الجماعية، التأهب لحاالت الطوارئ، 
واالكتشاف المبكر، واالستجابة.

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

% من حاالت تفشي األمراض المعدية التي تم التحقيق 
بشأنها واالستجابة  لها في غضون 72 ساعة بعد اإلبالغ. 

)خط األساس: %80(

% من المحليات التي لديها االستعداد للطوارئ ووضع 
وتنفيذ خطط االستجابة 
)خط األساس: %85(

عدد فرق لالستجابة السريعة التي تم تدريبها في الواليات 
والمحليات )خط األساس: 49 فرقة(.

المؤشرالمواقعالنشاط
%100

%100

90 فريق

الهدف

هدف القطاع الخاص بالصحة رقم 3 )أ(:

تعزيز القدرات القومية والمحلية في الكشف المبكر والتأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ والتهديدات المتعلقة بالصحة العامة.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

التأهب في حاالت الطوارئ ووضع وتنفيذ خطط االستجابة .. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول الدائمة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

بناء القدرات المؤسسية في مختلف مستويات النظام 
الصحي )اإلتحادية / الوالئية / المحلية (

تعزيز آليات التنسيق على المستوى القومي والوالئي 
لتشمل جميع أصحاب المصلحة. 

إنشاء المرافق الصحية لملء الفجوات في الخدمات 
الصحية في مناطق النازحين والعائدين لتلبية الحد 

األدنى من معايير التغطية الصحية. 

في جميع أنحاء البالد.

في جميع أنحاء البالد.

شمال دارفور وكسال

عدد الموظفين المدربين بما في ذلك القابالت.

% من نقاط العمل من االجتماعات التنسيقية نفذت أو 
عولجت

عدد المرافق الصحية التي شيدت أو  أعيد تأهيلها 
وتجهيزها.

المؤشرالمواقعالنشاط
595 من العاملين

%80

34

الهدف

هدف القطاع الخاص بالصحة رقم 4 )أ(:

ضمان وصول أفضل للسكان المعرضين للخطر لخدمات الرعاية الصحية األولية وتعزيز جودة خدمات اإلحالة.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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منطقة أبيي المتنازع عليها

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

القضارف

كسال

الخرطوم

شمال دارفور

شمال كردفان

البحر األحمر

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

4

10

8

8

3

6

1

11

1

2

13

10

12

منظمة الصحة العالمية، صندوق األمم المتحدة للسكان، يد المعونة العالمية، إنقاذ الطفولة

الهالل األحمر السوداني، منظمة الرعاية الصحية - بانكير ، منظمة الصحة العالمية، الرؤية العالمية السودانية، منظمة قول، صندوق مساعدة المرضى الكويتي، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، صندوق األمم المتحدة 
للسكان، المؤسسة الصحية العالمية، اليونيسيف

العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية،  منظمة الصحة العالمية، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، صندوق األمم المتحدة للسكان، منظمة النداء، الهيئة الطبية الدولية )المملكة المتحدة(، إنقاذ الطفولة، 
اليونيسيف

مبادرون، العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية،  منظمة الصحة العالمية، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، مرلين - اإلغاثة الطبية الدولية في حاالت الطوارئ، صندوق األمم المتحدة للسكان، المسار، 
اليونيسيف 

منظمة الصحة العالمية ، صندوق األمم المتحدة للسكان، ، اليونيسيف

MULRANY INTERNATIONAL، منظمة الصحة العالمية، اإلغاثة الدولية، منظمة قول، صندوق مساعدة المرضى الكويتي، منظمة العون اإلنساني والتنمية، صندوق األمم المتحدة للسكان، المسار، منظمة أنهار 
من أجل التنمية والسالم والعمل اإلنساني، ZPDO، اليونيسيف

الهالل األحمر السوداني، مبادرون، منظمة كير الدولية سويسرا، مساعدة المسلم،  العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية، منظمة الصحة العالمية، اللجنة األمريكية لالجئين، مرلين - اإلغاثة الطبية 
الدولية في حاالت الطوارئ، الرؤية العالمية السودانية، صندوق مساعدة المرضى الكويتي، صندوق األمم المتحدة للسكان، ، الهيئة الطبية الدولية )المملكة المتحدة(، اليونيسيف

الهالل األحمر السوداني، منظمة الرعاية الصحية – بانكير، منظمة كير الدولية سويسرا، صندوق مساعدة المرضى الكويتي، صندوق األمم المتحدة للسكان، GHF، إنقاذ الطفولة، اليونيسيف، منظمة كنسرن العالمية 

اإلغاثة العالمية، منظمة الصحة العالمية، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، مرلين - اإلغاثة الطبية الدولية في حاالت الطوارئ، صندوق األمم المتحدة للسكان، لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية، منظمة النداء، 
الهيئة الطبية الدولية ) المملكة المتحدة( ،مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية، إنقاذ الطفولة، اليونيسيف، منظمة كنسرن العالمية

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع

الصحة

منظمة الرعاية الصحية - بانكير ، منظمة الصحة العالمية، منظمة قول، صندوق األمم المتحدة للسكان، منظمة  تالويت للتنمية ، اليونيسيف

منظمة الصحة العالمية

إنقاذ الطفولة

منظمة الصحة العالمية ، اليونيسيف
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النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

التغذية

                                                                                                                                                                         (wafaabed@yahoo.com)

                                                                                                          Jimmy Owani (Jimmy.Owani@fao.org); Eric Kenefick (Eric.Kenefick@wfp.org)

عدد الشركاء 

32

األشخاص المحتاجون

4.6 مليون
األشخاص المستهدفون

899.000
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

110.3 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: إدارة التغذية ، وزارة الصحة
معلومات االتصال: د. وفاء بدوي   

الوكالة الرائدة: صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

36.6 م. د

73.7 م. د

إن اهتمام قطاع التغذية في عام 2014 يتركز على زيادة حجم التغطية وتحسين جودة عالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والشديد من خالل 
المحافظة ووضع برامج لعالج سوء التغذية الحاد بالمجتمع، كما سيركز القطاع على تحسين التنسيق بين القطاعات المتعددة في حاالت الطوارئ بغية تحقيق 
هدف شامل وهو تقليل معدالت سوء التغذية الحاد العالمي. ويسهم الهدفان كالهما في إنقاذ الحياة وهو هدف استراتيجي منشود تقل بتحقيقه معدالت الوفيات 

واألمراض الناشئة عن سوء التغذية.
  

سوف يقدم قطاع التغذية خدمات تغذية منقذة للحياة في حاالت الطوارئ 
ألطفال ونساء محددين في المناطق األشد احتياًجا لهذه الخدمات. وسوف 
تنفذ معظم البرامج بالتعاون الوثيق مع وزارات الصحة وفي حالة تعذر ذلك 
تتولى المنظمات المحلية التنفيذ بذاتها. في الوقت نفسه، تواصل منظمة 
األمم المتحدة للطفولة بالتعاون عن كثب مع وزارة الصحة أعمال التنسيق 
في قطاع التغذية على كافة المستويات وذلك لضمان التعامل مع الحاالت 
بأفضل الطرق، إضافًة إلى ذلك تنصب جهود بناء القدرات على تحسين 
مستوى التعامل عن طريق االهتمام بالتغذية التي من شأنها أن تحافظ على 
الحياة وضمان موافقة كافة البرامج للمعايير القومية. ومن الجدير بالذكر 
أن رفع مستوى الدعم لبرامج مكافحة سوء التغذية سوف يؤدي إلى تعزيز 

االعتماد على النفس بين األسر والمجتمعات بشكل أكبر. 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع يعمل على تشجيع الشركاء على اتخاذ 
الصلبة وزرع األشجار  النفايات  بيئية مخففة والتي تشمل معالجة  تدابير 
نشاء حدائق منزلية وتطوير المواقد الموفرة للوقود باإلضافة إلى تشجيعهم  واإ
أيًضا على االهتمام بتعميم مسائل النوع اإلجتماعي خالل دورة المشروع 
ومناهج  طرق  التغذية  شركاء  يستخدم  سوف  أخرى  جهة  ومن  بأكملها. 
للمرضى  العالج  مراكز  وتقييم  وتنفيذ،  تخطيط  في  مجتمعية  مشاركة 

الخارجيين، ومراكز إستقرار حالة المصابين، وبرامج التغذية التكميلية على مستوى المجتمع المحلي.
 األماكن التالية بها مشروعات وتقع خارج نطاق األماكن ذات األولويات االولى:

التغذية

شرق دارفور- الفردوس

النيل – أبو حامد

سنار أبو هوجا، الدالي، شرق سنار )شرق سنار(

جنوب دارفور – كاس )بخالف معسكر كاس(، كبم، شاطاي، تلس

جنوب كردفان – القوز، بابنوسة، هبيال، كيلك، لقاوة

غرب دارفور - كلبس

النيل األبيض – تندلتي – أم رمتا

اندالع القتال في المنطقة ، النزوح.

نزوح األشخاص من بيوتهم نتيجة الفيضانات/ الضرر المتكرر.

نزوح األشخاص من بيوتهم نتيجة الفيضانات / الضرر المتكرر.

كاس – مستويات عالية من النازحين
كبم – معزولة جدا باإلضافة إلى تدفق األشخاص خالل شهري أبريل/ مايو 2013 نتيجة اندالع القتال، النزوح.

تلس – نازحون جدد )8.000 ( خالل شهري أبريل/ مايو 2013، زيادة عدد السكان.
دمسو – استضافة 3.000 نازح داخل المجتمع المحلي.

قرب هبيال وكليك ولقاوة، من مناطق النزاع، وبالتالي تعطيل وسائل العيش /  تحركات األشخاص

معزولة جدا مع مستويات ال يمكن التنبؤ بها و/ متفاوتة من معدل سوء التغذية الحاد و الشديد

نزوح األشخاص من بيوتهم نتيجة الفيضانات / الضرر المتكرر.

التبريرالوالية / المحلية

اإلحتياجات على حسب المحلية
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الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.

الحفاظ على مراكز التغذية الموجودة بالفعل والتوسع 
في إنشائها )مراكز العالج الخارجي، ومراكز 

اإلستقرار، وبرامج التغذية التكميلية(.

ضمان جودة تقديم الخدمات )الخدمات العالجية 
وأفضل النتائج، وتوافر األدوية / العالجية / األغذية 

التكميلية، وااللتزام بالمبادئ التوجيهية / الموظفين 
المدربين تدريبا كافيا / الروابط المجتمعية / الرصد(.

الرصد والتقييم واإلبالغ ) إدارة البيانات(.

جميع المحليات التي بها نسبة مخاطر عالية.

جميع المحليات التي بها نسبة مخاطر عالية.

جميع المحليات التي بها نسبة مخاطر عالية.

عدد البرامج الجديدة للعالج بالتغذية التي أنشأت مراكز 
العالج الخارجي، وبرامج التغذية التكميلية.

عدد األطفال الذين تم معالجتهم من سوء التغذية الحاد 
والشديد ) عدد األطفال الذين تلقوا العالج من سوء التغذية 

الحاد والشديد ، و سوء التغذية الحاد المتوسط، وعدد 
النساء الحوامل والمرضعات الذين تمت معالجتهن من سوء 

التغذية الحاد المتوسط(.

توافق برامج العالج من سوء التغذية الحاد والشديد مع 
مؤشرات األداء القومي.

توافق برامج العالج من سوء التغذية الحاد والمتوسط مع 
مؤشرات األداء القومي.

عدد أنشطة الرصد والتقييم بما في ذلك المسوحات.

عدد النشرات/ المطبوعات.

عدد التقارير المكتملة والصادرة في الوقت المناسب.

المؤشرالمواقعالنشاط
72 مركزللعالج الخارجي.

46 برنامج من برامج التغذية 
التكميلية.

عالج 200.000 طفل من 
سوء التغذية الحاد والشديد.

عالج 214.500 طفل من 
سوء التغذية الحاد والمتوسط.
عالج 60.500 من النساء 

الحوامل والمرضعات.
توافق 100% من وحدات تقديم 
الخدمات مع المعايير القومية.

4 مسوحات.

4 نشرات قطاعية كل ثالثة 
أشهر

اكتمال 80% من التقارير في 
الوقت المناسب.

الهدف

هدف قطاع التغذية رقم 1 )أ(:

الحد من نسبة الوفيات والمحافظة على النسبة إلى ما دون معدل الطوارئ.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

وفيات دون سن الخامسة.. 1
توافق مراكز التغذية مع المعايير القومية.. 2
النسبة المئوية للمحليات ذات نسبة المخاطر المرتفعة من مراكز العالج الخارجي/ برامج التغذية التكميلية.. 3
النسبة المئوية للمحليات ذات نسبة المخاطر المرتفعة من سوء التغذية الحاد والشديد الذي يقل عن %2.. 4

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
عالج 75% من كبار السن.عدد كبار السن الذين تم عالجهم من سوء التغذية.الجنينة، وهبيال، وكرينك، ومعسكر مورني، وجنوب كردفان.عالج كبار السن.
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التخطيط القطاعي المتعدد واألنشطة.

البرامج المتكاملة للوقاية من سوء التغذية )المياه 
والمرافق الصحية والنظافة/ األمن الغذائي ووسائل 

العيش/ الصحة(.

جميع المحليات التي بها نسبة مخاطر عالية.

جميع المحليات التي بها نسبة مخاطر عالية.

عدد التقييمات واالستجابات للقطاعات المتعددة.
المؤشرالمواقعالنشاط

عقد وتنفيذ 4 تقييمات عن 
حاالت الطوارئ متعددة 

القطاعات.

75% من مواقع المشاريع بها 
البرامج المتكاملة للوقاية من 

سوء التغذية.

الهدف

هدف قطاع التغذية رقم 1 )ب(:

تحسين التخطيط لحاالت الطوارئ متعددة القطاعات وتنفيذها للحفاظ على وخفض سوء التغذية الحاد العالمي بين السكان المتأثرين من الكوارث.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

نسبة المحليات عالية المخاطر مع خطط منسقة لحاالت الطوارئ للمياه والمرافق الصحية والنظافة/ األمن الغذائي ووسائل العيش/ الصحة/ الحماية لتقليل نسبة سوء التغذية الحاد العالمي.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
البرامج التي بها أنشطة قوية لألمن الغذائي ووسائل 

العيش، مع روابط أضعف للتغذية.
نسبة البرامج التي بها أمن غذائي ووسائل عيش قوية والتي جنوب كردفان والبحر األحمر.

بدأت روابط مع التغذية.
75% نسبة البرامج التي بها 

أمن غذائي ووسائل عيش قوية 
والتي بدأت روابط مع التغذية.

الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

التخطيط القطاعي المتعدد واألنشطة.

البرامج المتكاملة للوقاية من سوء التغذية )المياه 
والمرافق الصحية والنظافة/ األمن الغذائي ووسائل 

العيش/ الصحة(.

جميع المحليات التي بها نسبة مخاطر عالية.

جميع المحليات التي بها نسبة مخاطر عالية.

عدد التقييمات واالستجابات للقطاعات المتعددة.
المؤشرالمواقعالنشاط

عقد وتنفيذ 4 تقييمات عن 
حاالت الطوارئ متعددة 

القطاعات.

75% من مواقع المشاريع بها 
البرامج المتكاملة للوقاية من 

سوء التغذية.

الهدف

هدف قطاع التغذية رقم 3 )أ(:

تحسين التخطيط لحاالت الطوارئ متعددة القطاعات وتنفيذها للحفاظ على وخفض سوء التغذية الحاد العالمي بين السكان المتأثرين بالكوارث.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

نسبة المحليات عالية المخاطر مع خطط منسقة لحاالت الطوارئ للمياه والمرافق الصحية والنظافة/ األمن الغذائي ووسائل العيش/ الصحة/ الحماية لتقليل نسبة سوء التغذية الحاد العالمي.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
البرامج التي بها أنشطة قوية لألمن الغذائي ووسائل 

العيش، مع روابط أضعف للتغذية.
نسبة البرامج التي بها أمن غذائي ووسائل عيش قوية والتي جنوب كردفان والبحر األحمر.

بدأت روابط مع التغذية.
75% نسبة البرامج التي بها 

أمن غذائي ووسائل عيش قوية 
والتي بدأت روابط مع التغذية.
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منطقة أبيي المتنازع عليها

الجزيرة

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

القضارف

كسال

الخرطوم

النيل

شمال دارفور

شمال كردفان

البحر األحمر

سنار

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

النيل األبيض

4

1

8

8

5

4

7

4

1

7

3

6

2

11

9

11

2

اليونيسيف،   إنقاذ الطفولة، برنامج الغذاء العالمي يد المعونة العالمية

منظمة الصحة العالمية

اليونيسيف، الهالل األخمر السوداني، منظمة قول، منظمة الصحة العالمية، إنقاذ الطفولةالرؤية العالمية السودانية، GHF، برنامج الغذاء العالمي

اليونيسيف، الهالل األخمر السوداني، الهيئة الطبية الدولية )المملكة المتحدة(، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، إنقاذ الطفولة، تيرفند، برنامج الغذاء العالمي، العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية.

اليونيسيف، اللجنة األمريكية لالجئين، مرلين - اإلغاثة الطبية الدولية في حاالت الطوارئ، تيرفند، برنامج الغذاء العالمي 

الهالل األحمر اإلسباني، ، اليونيسيف، الهالل األحمر السوداني، VSF )المانيا( ، منظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي

منظمة كنسرن العالمية، اليونيسيف، الهالل األحمر السوداني، منظمة كير الدولية سويسرا، إنقاذ الطفولة، منظمة المنار الطوعية، GHF، ASSIST، برنامج الغذاء العالمي، سبرو

اإلغاثة العالمية، اليونيسيف، الهالل األحمر السوداني، الهيئة الطبية الدولية )المملكة المتحدة(، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، إنقاذ الطفولة، HelpAge، منظمة كنسرن العالمية، لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية، 
مرلين - اإلغاثة الطبية الدولية في حاالت الطوارئ، برنامج الغذاء العالمي

اليونيسيف، برنامج الغذاء العالمي

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع

التغذية

صندوق مساعدة المرضى الكويتي، اإلغاثة الدولية، اليونيسيف،  منظمة أنهار من أجل التنمية والسالم والعمل اإلنساني، منظمة قول ، المسار، برنامج الغذاء العالمي المسار، منظمة أنهار من أجل التنمية والسالم 
والعمل اإلنساني، ZPDO، اليونيسيف

اليونيسيف ، منظمة بالن الدولية ، إنقاذ الطفولة

الهالل األحمر السوداني، برنامج الغذاء العالمي

صندوق مساعدة المرضى الكويتي، اليونيسيف، منظمة كير الدولية سويسرا،  الهيئة الطبية الدولية )المملكة المتحدة(، للجنة األمريكية لالجئين، الرؤية العالمية السودانية، GHF، مرلين - اإلغاثة الطبية الدولية في 
حاالت الطوارئ، تيرفند، برنامج الغذاء العالمي، العمل من قبل الكنائس معا/ المعونة الكنسية النرويجية

الهالل األحمر اإلسباني، ، اليونيسيف، الهالل األحمر السوداني، برنامج الغذاء العالمي

TOHD ،صندوق مساعدة المرضى الكويتي، اليونيسيف، منظمة  تالويت للتنمية، الهالل األحمر السوداني، منظمة قول، برنامج الغذاء العالمي

GHF، اليونيسيف، الهالل األحمر السوداني، منظمة المنار الطوعية

منظمة الصحة العالمية
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النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

الحماية

                                                                                                                                Batoul Baadeh (Batoolbadi2011@hotmail.com); Manal Alehemir

                                                                                                                                                                              Marti Romero (romero@unhcr.org)

عدد الشركاء 

42

األشخاص المحتاجون

4.2 مليون
األشخاص المستهدفون

3.7 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

57.6 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: مفوضية العون اإلنساني ؛ المركز القومي للنزوح
معلومات االتصال:    

الوكالة الرائدة: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

20.4 م. د

37.2 م. د

الحماية

تقوم خطة االستجابة لقطاع الحماية على تحديد عدد من المرافق ذات األولوية، والتي تتطلب التدخل العاجل، ويستلزم إجراؤها تحري التنسيق اللصيق مع 
الحكومة السودانية واألطراف الفاعلة ذات الصلة بعملية الحماية. ويشتمل ذلك على: )1( تعزيز األمن على المستوى الشخصي والقانوني والمادي للسكان 
المتأثرين بالنزاعات؛ )2( الحد من وتقديم إستجابة للعنف القائم على الجنس أو النوع االجتماعي؛ )3( تعزيز إجراءات الحماية لألوالد والبنات؛ )4( تحقيق 
العدالة فيما بين السكان المتأثرين بالنزاعات؛ )5( تلبية الحق في الحصول على مسكن، أرض وممتلكات؛ )6( الحد من مخاطر األلغام والمتفجرات التي تخلفها 
الحروب؛ )7( العمل على تعزيز إجراءات حماية السكان )من دولة جنوب 
السودان( في السودان. وترتبط تلك األولويات ارتباطا وثيقا بكل هدف من 

األهداف اإلستراتيجية.
 

ويقوم هذا القطاع، بغية المضي قدما في تفعيل األولويات سابقة الذكر، على 
تعزيز آليات اإلنذار المبكر والتأهب للحاالت الطارئة، واالستجابة لتلبية 
االحتياجات  وتوفير  حديثا،  النازحين  للسكان  الالزمة  الحماية  إحتياجات 
بالنزاعات،  المتأثرين  للسكان  الحماية  خدمات  تاحة  واإ التقييمات  جراء  واإ
القومية.  الفاعلة  المجتمعي، وبناء قدرات األطراف  العمل  وتعزيز وسائل 
على  المتمركزة  التقييمات  من  كل  عمل  تحسين  على  األولوية  وترتكز 
التدخل في وسائل  تدعيم عمليات  بهدف  المعلومات  إدارة  الحماية ونظم 
الوقاية المستندة إلى األدلة.  ومن المهم مالحظة أن عدد المستفيدين من 
المحتاجين  األشخاص  يتجاوز  األحيان  من  كثير  في  للحماية  االستجابة 
والسكان المستهدفين المذكورين أعاله والتي تغطي بصورة أكثر العديد من 

اإلجمالي البالغ عدده 6.1 مليون شخص من المحتاجين.

وباألخذ في االعتبار صعوبة بيئة العمل وخطورة شواغل الحماية، وتشتمل 
على  سواًء  الحماية،  لشركاء  الالزم  الدعم  تقديم  على  أيضا  الخطة  هذه 
المستويين القومي والدولي، بما فيها مجموعات العمل المنوط بها الحماية 

على مستوى الواليات للبحث عن الوسائل المالئمة والمبتكرة لتوفير الحماية. 
  

يقوم هذا القطاع أيضا على ضمان إتباع النهج القائم على إحقاق الحقوق والتنوع من حيث العمر والنوع خالل دورة المشروع. كما أن الخطة تؤكد بصورة 
متكافئة على إيالء عناية واجبة للعوامل البيئية في تنفيذ المشاريع، ومن ثم ضمان حيادية التأثيرات البيئية، وتبني إجراءات تخفيفها كلما اقتضت الضرورة.

اإلحتياجات على حسب المحلية
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خدمات الحماية في حاالت الطوارئ في الوقت 
المناسب والمساعدات المقدمة للنازحين واألشخاص 
األكثر عرضة للمخاطر المعرضين لإلهمال والعنف 

واالستغالل و / أو سوء المعاملة، بما في ذلك العنف 
القائم على النوع.

تدريب فرق االستجابة للطوارئ ونشرها لمساعدة 
السكان النازحين الجدد.

تقديم خدمات فعالة لنظام البحث عن األسر ولم 
شملها للقصر غير المصحوبين من ذويهم ، السيما 

في البيئات الطارئة والمناطق الحرجة، فضال عن 
التدخالت الخاصة بعبور الحدود.

المساعدة الطارئة لضحايا األلغام والمتفجرات.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق.

واليات دارفور، وجنوب كردفان ،والنيل األزرق، وواليات شرق 
السودان، والخرطوم.

واليات دارفور، وجنوب كردفان ،والنيل األزرق، وواليات شرق 
السودان، والخرطوم.

عدد مقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات حماية فعالة 
وفي الوقت المناسب في المنطق ذات األولوية

عدد النازحين حديثا الذين تلقوا خدمات حماية ومساعدات 
في الوقت المناسب.

عدد المناطق الخطرة التي شملتها عمليات المسح 
صدارها. واإ

عدد األفراد الذين يتلقون توعية بخطر األلغام وتدخالت 
مساعدة الضحايا.

عدد تدخالت التخلص من األلغام/ مخلفات الحرب من 
المتفجرات في حاالت الطوارئ.

عدد التدريبات التي عقدت لفرق االستجابة للطوارئ وعدد 
بعثات فرق االستجابة للطوارئ التي تم نشرها في المواقع 

الميدانية. 

عدد القصر غير المصحوبين بذويهم الذين تم تحديدهم 
عادة  عطائهم وثائق، الذين وفرت لهم الرعاية المؤقتة واإ واإ

لم شملهم.

عدد األشخاص الناجين من مخاطر األلغام والمتفجرات 
اللذين تلقو رعاية صحية ودعم نفسي.

المؤشرالمواقعالنشاط
280.000

40

5330

1.500 ناجي
10.000 فرد أسرة

الهدف

الهدف الخاص بالحماية رقم 1 )أ(:

تعزيز رصد حاالت الطوارئ وخدمات االستجابة لحماية وصول النازحين حديثا والسكان المعرضين بشدة للخطر، وتعزيز التحرك بحرية وأمان.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.
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الهدف اإلستراتيجي رقم 2: حماية األشخاص النازحين والمتأثرين بالنزاعات وبالعنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

تعزيز رصد حماية النازحين حديثا والقادرين على 
الوصول وغيرهم من السكان المتأثرين بالنزاعات.

خدمات الحماية المتوفرة للسكان المتأثرين بالنزاع.

تعزيز شبكات الحماية القائمة على المجتمع المحلي 
لتحديد الحوادث المتعلقة بالحماية واالستجابة لها.

األشخاص األكثر عرضة للمخاطر الذين تم تقديم 
مساعدة لهم.

زالتها في حاالت الطوارئ لدعم  مسح األلغام واإ
عمليات اإلغاثة اإلنسانية

األشخاص الذين يعيشون في المناطق عالية الخطورة 
فيما يتعلق باأللغام األرضية / المتفجرات من مخلفات 

الحرب مع تقديم التوعية بمخاطر األلغام

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق،وشرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل األزرق، وشرق 
السودان، والخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

عدد بعثات رصد الحماية التي تم إرسالها.

عدد تقارير رصد الحماية التي تم إصدارها وعدد المسائل 
المتعلقة بالحماية التي تم تحديدها.

عدد األشخاص المتأثرين الذين يحصلون على خدمات 
الحماية.

عدد المجتمعات المحلية التي بها شبكات نشطة من 
الحماية القائمة على المجتمع التي تحدد الحوادث المتعلقة 

بالحماية واالستجابة لها.

عدد األشخاص األكثر عرضة للمخاطر الذين قدمت إليهم 
مساعدة.

عدد التدخالت اإلنسانية الممكنة نتيجة إزالة األلغام ) بما 
في ذلك الطرق(.

عدد األشخاص المستفيدين من إزالة األلغام.

عدد األشخاص المستفيدين من أنشطة التوعية بمخاطر 
األلغام.

المؤشرالمواقعالنشاط
600

48

%60

325

30.000

-

1.600.000

1.600.000

الهدف

الهدف الخاص بالحماية رقم 2 )أ(:

تقليل الحوادث وآثار العنف واإلساءة واالستغالل في مناطق النزاعات والنزوح على أساس الحاالت المبلغ عنها، ال سيما معالجة االحتياجات الخاصة لحماية السكان المعرضين بشدة للخطر.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

التدريب وبناء القدرات للمؤسسات القومية فيما يتعلق 
بحماية حقوق اإلنسان.

مناصرة دعم سياسة النازحين القومية.

إنشاء وتعزيز آليات اإلحالة.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

عدد التدريبات وحلقات العمل التي تم إجراؤها مع 
المؤسسات القومية.

زادت المؤسسات القومية من المعرفة والمبادئ التوجيهية 
واإلجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالعنف القائم على 

النوع وحماية الطفل ومعايير حقوق اإلنسان.

% من اإللتزام بسياسة النازحين القومية.

عدد آليات اإلحالة التي تم إنشاؤها ودعمها.

عدد وحدات حماية األسرة والطفل في المناطق ذات 
األولوية التي تقدم الخدمات إلى البنات واألوالد والتي تتفق 

مع القواعد والمعايير المتفق عليها.

المؤشرالمواقعالنشاط
24

000

%50

55

5

الهدف

الهدف الخاص بالحماية رقم 3 )أ(:

دعم وتعزيز القدرات اإلدارية والتشغيلية من ِقبل السلطات القومية والشركاء، فيما يتعلق بالحماية وحقوق اإلنسان في االلتزام باإلطار القانوني القومي ومعايير الحماية الدولية.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول الدائمة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

بعثات رصد وتقييم الحماية الهادفة إلى تحديد خيارات 
حلول دائمة آمنة وكريمة.

توفير الدعم للمجتمعات المحلية لتمكينها من 
المشاركة في عمليات إيجاد حلول دائمة.

توفير المعلومات لضمان الموافقة المسبقة على 
خيارات الحلول الدائمة.

نظم إدارة المعلومات التي أنشئت لتوجيه التدخالت 
المتعلقة بالحلول الدائمة.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

واليات دارفور، جنوب كردفان، النيل األزرق، شرق السودان، 
الخرطوم.

% من المناطق التي بها عمليات جارية للحلول الدائمة 
اآلمنة والمأمونة

% من العمليات الجارية للحلول الدائمة بمشاركة 
المجتمعات المحلية المتأثرة 

% من المجتمعات الذين أعربوا عن الموافقة المستنيرة فيما 
يتصل بإيجاد حل مستدام.

عدد تقارير الرصد الصادرة التي تعالج المناطق ذات 
األولوية إليجاد حلول دائمة.

المؤشرالمواقعالنشاط
%100

%100

%100

12

الهدف

الهدف الخاص بالحماية رقم 4 )أ(:

تمكين المجتمعات المحلية والمؤسسات القومية من المشاركة بنشاط في عمليات إيجاد حلول دائمة لضمان الطوعية والسالمة والكرامة في المجاالت ذات األولوية.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

منطقة أبيي المتنازع عليها

الجزيرة

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

القضارف

كسال

الخرطوم

النيل

شمال دارفور

شمال كردفان

الشمالية

البحر األحمر

سنار

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

النيل األبيض

2

2

17

4

8

5

11

13

1

11

4

1

5

2

10

15

10

3

يد المعونة العالمية ، إنقاذ الطفولة

اإلغاثة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

تواصل اآلمال، مؤسسة المساعدة واإلغاثة - اليابان، منظمة اصدقاء السالم والتنمية، جسمار، إنقاذ الطفولة، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، اليونيسيف، يد المعونة 
العالمية، منظمة النداء، منظمة األمل لتنمية المجتمع، منظمة قول، منظمة السالم المتحدة، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية، رفيدة، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان

إنقاذ الطفولة، اليونيسيف، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان

يد المعونة العالمية، WHOD، المسار، منظمة التضامن االجتماعي، اليونيسيف، منظمة السالم المتحدة، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

منظمة شباب من أجل تنمية القدرات، منظمة السالم لإلعمار والتنمية، DPI، يد المعونة العالمية، المنظمة الدولية للرؤية العالمية، منظمة التضامن االجتماعي، اليونيسيف، منظمة السالم المتحدة، منظمة قول، مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان

تواصل االمال، ASSIST، يد المعونة العالمية، منظمة المنار الطوعية، مؤسسة المساعدة واإلغاثة – اليابان، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، زود لرعاية الالجئين، سبرو، إنقاذ الطفولة، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات 
المتعلقة باأللغام، اليونيسيف، منظمة نداء، منظمة السالم المتحدة،  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان

RUCODO ،مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان  ،HelpAge، SSDHA ،تواصل االمال، أرض اإلنسان، إنقاذ الطفولة، اليونيسيف، منظمة االسرة الكبيرة

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع

الحماية

تواصل اآلمال ، إنقاذ الطفولة، مجموعة العمل المستدام، دار السالم للتنمية، المسار، اليونيسيف، منظمة قول، SSDHA، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،منظمة بالن الدولية، صندوق األمم المتحدة للسكان

إنقاذ الطفولة، منظمة األمل لتنمية المجتمع، منظمة قول، مفوضية األمم المتحدة، منظمة السالم لإلعمار والتنمية، منظمة بالن الدولية

جسمار، إنقاذ الطفولة، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، اإلغاثة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة االمل لتنمية المجتمع، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

تواصل االمال، جسمار، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان

تواصل اآلمال، جسمار، ، مؤسسة المساعدة واإلغاثة – اليابان، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، يد المعونة العالمية، منظمة قول، مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، YAP، منظمة بالن الدولية، صندوق األمم المتحدة للسكان

تواصل االمال، منظمة المنار الطوعية، مؤسسة المساعدة واإلغاثة – اليابان، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، إنقاذ الطفولة، دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، SEEMA، Cاإلغاثة الدولية، المنظمة الدولية 
للرؤية العالمية، منظمة االمل لتنمية المجتمع، منظمة قول، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، صندوق األمم المتحدة للسكان

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة االمل لتنمية المجتمع، منظمة بالن الدولية، صندوق األمم المتحدة للسكان
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النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

العودة

                                                                                                                                                             (Muhanad_emg@yahoo.com)

                                       Pontus Ohrstedt (pontus.ohrstedt@undp.org); Carolyn Fanelli (carolyn.fanelli@crs.org); Diana Cartier (dcartier@iom.int)

عدد الشركاء 

25

األشخاص المحتاجون

4.3 مليون
األشخاص المستهدفون

1.3 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

39.9 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: مفوضية العون اإلنساني، مركز النازحين 
معلومات االتصال: بدرالدين عبداهلل     

الوكالة الرائدة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، ومنظمة الهجرة الدولية
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

11.1 م. د

28.8 م. د

عادة الدمج العودة واإلنتعاش واإ

على الرغم من تعذر الشروع في االنتعاش القوي بكافة األصعدة بدولة السودان، من الضروري استعادة االعتماد الذاتي للسكان المتأثرين كلما أمكن ذلك. 
ويمكننا من خالل استخدام المفهوم القديم لالنتعاش أن نساعد في بناء الخبرات وأفضل الممارسات واألدلة المتعلقة بالتدخالت األكثر تأثيًرا في دعم االنتقال 

من التركيز على أعمال اإلغاثة إلى االنتعاش. 

الدمج.  إعادة  واالنتعاش  العودة  قطاع  هدف  هو  االنتقال  هذا  وتحقيق 
ويعرض القطاع ثالثة من أصل أربعة موضوعات إستراتيجية وهم الحماية 
والمرونة والحلول الدائمة بهدف تقوية المجتمع واألسر لمواجهة الصدمات 
ووضع األساس لحلول الدائمة من خالل تحسين البنية التحتية األساسية 
تاحة الفرص االقتصادية وفتح المجال للعودة التطوعية أو إعادة التكامل  واإ
أو التكامل المحلي للنازحين على الصعيد الداخلي ومن لهم حق العودة. 
وينبغي للعاملين في األعمال اإلنسانية والمطورين أن ينسقوا الجهود فيما 
بينهم بالتزامن مع الحكومات المحلية والقومية بما ُيساعد على الحد من 
النزوح والدفع بعجلة التطوير اإلنساني وتعزيز مرونة المجتمعات المستهدفة.   

الفرصة  إتاحة  مع  النازحين  احتياجات  استيفاء   )1( على  القطاع  وُيركز 
للتكامل على الصعيد المحلي أو العودة ألقليم دارفور وأبيي )2( تأثر ما 
يزيد عن 400.000 شخص بالفيضانات في عام 2013 )3( وظل ما 
يتراوح من 300.000 إلى 350.000 شخص من دولة جنوب السودان 
إلى  عادوا  سوداني  مهاجر   62.000 بـــ  ُيقدر  وما  السودان  في  عالقين 

السودان هرًبا من النزاع في ليبيا وأزماتها. 
   

وتعد مسؤولية النسبة السكانية المتأثرة من المحاور األساسية للقطاع كونه 
مبادرة أعدت لتقوية المنتفعين من االشتراك في هذا األمر وتعزيز المرونة 
االجتماعية وتمهيد الطريق لمن لديهم النية للتكامل أو إعادة التكامل أو العودة. وسيعمل القطاع بالتنسيق مع قطاع الحماية فيما يتعلق بمتابعة من لهم حق 
في العودة والتأكد من أن الشروط الطوعية من الحفاظ على الكرامة واألمن  قد أستجيب لها بخطوات الهدف منها دعم التقدم نحو الحلول الدائمة. وضمان 
المشاركة الفاعلة للمرأة وصوتها في الحلول الدائمة القائمة على المساعدات لتحقيق هدف الحماية الخاص بخطة إستجابة القطاع. وينبغي القيام بخطوات 

استباقية لتمكين المرأة من خالل المشروعات التي يتضمنها القطاع وستصنف جميع المؤشرات حسب النوع. 

وستخضع جميع المشروعات لتقييم األثر البيئي قبل التطبيق ويتضمن هذه التقييم اختيار المواقع التي تربط بين المراجعة للبيئة وتقييم األثر االجتماعي. 
وينبغي استخدام تقنيات مناسبة صديقة للبيئة بقدر الُمستطاع. وتهدف مشروعات القطاعات المتعددة إلى تحسين التخطيط العمراني واإلقليمي متضمنة إدارة 

الموارد الطبيعية والموارد المائية المتكاملة.   

اإلحتياجات على حسب المحلية
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

الهدف اإلستراتيجي رقم 2: حماية األشخاص النازحين والمتأثرين بالنزاعات و العنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

تحديد مناطق العودة/ إعادة الدمج أو الدمج المحلي 
المحتمل.

تنسيق وتسهيل توفير الخدمات األساسية الكافية في 
مناطق العودة التي يوجد فيها نقص في الخدمات.

توفير المعلومات لألشخاص النازحين  على طرق 
العودة، وخيارات الدمج، والخدمات المتاحة في مناطق 
العودة أو إعادة التوطين أو الدمج )الحمالت؛ زيارات 

اذهب وانظر الخ(

تقديم المساعدات إلى العائدين والمهاجرين الذين 
يحتاجون إلى الدعم  ) النقل، والغذاء، والفحص 

عادة الدمج(. الطبي، واإ

الخرطوم، النيل األزرق، وسط دارفور، شرق دارفور، 
الجزيرة،والقضارف، نهر النيل، شمال دارفور، الشمالية، شمال 

كردفان، والبحر األحمر، سنار، جنوب دارفور، منطقة أبيي 
المتنازع عليها، جنوب كردفان،غرب دارفور، النيل األبيض

الخرطوم، النيل األزرق، وسط دارفور، شرق دارفور، 
الجزيرة،والقضارف، نهر النيل، شمال دارفور، الشمالية، شمال 

كردفان، والبحر األحمر، سنار، جنوب دارفور، منطقة أبيي 
المتنازع عليها، جنوب كردفان،غرب دارفور، النيل األبيض

الخرطوم، النيل األزرق، وسط دارفور، شرق دارفور، 
الجزيرة،والقضارف، نهر النيل، شمال دارفور، الشمالية، شمال 

كردفان، والبحر األحمر، سنار، جنوب دارفور، منطقة أبيي 
المتنازع عليها، جنوب كردفان،غرب دارفور، النيل األبيض

الخرطوم، النيل األزرق، وسط دارفور، شرق دارفور، 
الجزيرة،والقضارف، نهر النيل، شمال دارفور، الشمالية، شمال 

كردفان، والبحر األحمر، سنار، جنوب دارفور، منطقة أبيي 
المتنازع عليها، جنوب كردفان،غرب دارفور، النيل األبيض

تحديد % من المحليات ) المفصلة حسب حاالت عودة 
»دائمة« ، حاالت عودة »موسمية« أو ال عودة(.

التحقق من عدد العائدين وتسجيلهم – في طريق العودة، 
أو في مواقع العودة.

% من آليات التنسيق التشغيلية  للوالية/ المحلية  للدمج 
المحلي والمساعدة المتعلقة بالعودة.

عدد االحتياجات وتقييمات القرى لمواقع العودة.

عدد الحمالت التي تم توفيرها.
% من نشر المعلومات بمشاركة لجان النازحين .

تحديد عدد العائدين المحتاجين للمساعدة والذين تمت 
مساعدتهم.

مساعدة عدد من العائدين/ المجتمع المضيف بتقديم دعم 
مفصل من إعادة اإلدماج/ إعادة الدمج.

المؤشرالمواقعالنشاط
%100

ما ال يقل عن %50

%70

7.700

10
%80

100% في حاجة.

60% في حاجة.

الهدف

عادة الدمج 2 )أ(: الهدف الخاص باالنتعاش والعودة واإ

مشاركة المتأثرين )النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة( في العودة  المنسقة والمناسبة و المساعدة على  )إعادة( الدمج.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

عادة الدمج بطرق تشاركية.. 1 النسبة المئوية للسكان المتأثرين الذين تفيد التقارير بأنهم شاركوا في عملية حاالت العودة واإ
عاد ة الدمج.. 2 عدد األسر من النازحين التي تتلقى مساعدات منسقة ومناسبة تتعلق بالعودة واإ
عدد المجتمعات المضيفة التي تشارك في عمليات إعادة الدمج. 3

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

تحسين األصول واألدوات اإلنتاجية األساسية للسكان 
المستهدفين.

توليد النقد مقابل العمل والتوظيف على المدى 
القصير.

إعادة تأهيل األسواق والبنية التحتية االقتصادية 
األساسية.

النيل األزرق، شمال دارفور، وجنوب دارفور، وغرب دارفور.

غرب دارفور ،وسط دارفور ،النيل األزرق، جنوب كردفان 
،جنوب دارفور

النيل األزرق، غرب دارفور، جنوب كردفان، منطقة أبيي 
المتنازع عليها.

دعم % من األسر بمدخالت زراعية ) أصول وأدوات 
إنتاجية إلخ(.

ناث(. عدد توظيف العمالة )ذكور واإ

عدد األسواق التي تم إعادة تأهيلها.

المؤشرالمواقعالنشاط
%50

2500

7 مراكز تسويقية.

الهدف

عادة الدمج رقم 3 )أ(: الهدف الخاص بالعودة واإلنتعاش واإ

تحسين االعتماد على الذات اقتصاديا للمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

نسبة التغيير في مستوى دخل األسرة/ مستوى الفقر )طريقة استهالك الطاقة الغذائية(.. 1
نسبة الزيادة في دخل أسر السكان الذين تم أخذهم كعينات.. 1

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جنوب دارفور، جنوب كردفان، منطقة أبيي المتنازع عليها، التدريب المهني ومهارات العمل.
النيل األزرق، وغرب دارفور.

عدد المستفيدين من تنمية المهارات، مصنفين حسب النوع 
اإلجتماعي.

12.000 )40% من النساء(

شبكة الطرق والجسور التي شيدت وأعيد ترميمها 
وصيانتها.

إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية للخدمات األساسية 
للمجتمع.

تنفيذ الوقاية من الفيضانات و خطط العمل المجتمعية 
للحد من مخاطر الكوارث.

تحسين البنية التحتية للوقاية والحد من خطر 
الفيضانات.

النيل األزرق ،شرق دارفور ، غرب دارفور،وسط دارفور، 
الخرطوم ،وجنوب كردفان.

الخرطوم وغرب دارفور.

الخرطوم وغرب دارفور، وشرق دارفور، جنوب دارفور.

الخرطوم وغرب دارفور.

عدد كيلومترات الطرق التي شيدت وأعيد ترميمها.

عدد نقاط المعابر التي شيدت وأعيد ترميمها.

عدد الجسور التي شيدت وأعيد ترميمها.

عدد هياكل الخدمات األساسية للمجتمع التي شيدت أو 
أعيد ترميمها، مصنفة حسب النوع.

عدد خطط العمل التي تم تنفيذها.

عدد مرافق المرافق الصحية في حاالت الطوارئ التي 
شيدت / أعيد ترميمها الروابط/ النظم

المؤشرالمواقعالنشاط
80 كم من الطرق.

13 معبر

10 جسور آيرلندية

10 مراكز مجتمعية.

40 بنية تحتية أساسية 
مجتمعية في 30 مجتمع 

محلي.

25

60 كيلو من القناة تم إعادة 
تأهيلها

150 روابط مجاري سفلية
5 انظمة صرف صحي في 

حاالت الطوارئ

الهدف

عادة الدمج رقم 3 )ب(: الهدف الخاص بالعودة واإلنتعاش واإ

تحسين البنية التحتية لتحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية للسكان المتأثرين والمعرضين للخطر..

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

عدد السكان المتأثرين واألكثر عرضة للمخاطر الذين يحصلون بصورة آمنة على البنية التحتية األساسية.. 1
نسبة زيادة السكان الذين يحصلون بصورة آمنة على الخدمات اإلجتماعية األساسية.. 2

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول الدائمة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

تعزيز قدرة المحليات والحكومات المحلية على 
التحليل والتخطيط من أجل االإلنتعاش والعودة والدمج 

المحلي.

شبكة الطرق والجسور التي شيدت، وأعيد تأهيلها 
وصيانتها.

إعادة تأهيل وبناء الخدمات األساسية للمجتمع والبنية 
التحتية االقتصادية.

تحسين األصول واألدوات اإلنتاجية األساسية للسكان 
المستهدفين.

مناصرة إيجاد حلول لألشخاص من أصول من دولة 
جنوب السودان المتواجدين في دولة السودان.

وسط دارفور، جنوب دارفور، شرق دارفور

جنوب كردفان، منطقة أبيي المتنازع عليها، شرق دارفور، 
شمال كردفان، النيل األزرق.

شمال دارفور، غرب دارفور، ووسط دارفور، والنيل األزرق 
،وجنوب كردفان.

النيل األزرق، شمال دارفور، وجنوب دارفور، وغرب دارفور.

الخرطوم ، النيل األزرق، وسط دارفور، غرب دارفور، الجزيرة، 
القضارف، كسال، النيل، شمال دارفور،الشمالية، شمال 

كردفان، البحر األحمر، سنار، جنوب دارفور، جنوب كردفان، 
غرب دارفور، النيل األبيض.

عدد الخطط اإلستراتيجية للواليات والمحليات التي تتضمن 
أولويات العودة والدمج المحلي

عدد كيلومترات الطرق التي شيدت وأعيد ترميمها.

عدد نقاط المعابر التي شيدت وأعيد ترميمها.

عدد الجسور التي شيدت وأعيد ترميمها.

عدد هياكل الخدمات األساسية للمجتمع التي شيدت أو 
أعيد ترميمها، مصنفة حسب النوع.

دعم % من األسر بمدخالت زراعية ) أصول وأدوات 
إنتاجية إلخ(.

عدد األشخاص من أصول من دولة جنوب السودان الذين 
تم تقييم حاالتهم وتسجيلهم.

من، وماذا، وأين تم وضع تحديد الفجوات المتعلقة 
بالمساعدة على جدول األعمال.

المؤشرالمواقعالنشاط
5

35 كم

5 معابر

3 جسور

4 حفير 

9 أسواق
40 بنية تحتية أساسية 

مجتمعية في 30 مجتمع 
محلي.

%50

300,000

استعراض شامل.

الهدف

عادة الدمج رقم 4 )أ(: الهدف الخاص بالعودة واإلنتعاش واإ

إنشاء أسس إليجاد حلول دائمة للعودة الطوعية المستهدفة وعمليات )إعادة( الدمج المحلية.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

عدد النازحين  الذين تم دعمهم من خالل عمليات الحلول الدائمة.. 1
عدد عمليات العودة الطوعية التي أجريت / دعمت والنسبة المكتملة في غضون اإلطار الزمني المحدد.. 2
نسبة السكان المتأثرين الذين يحصلون على أنشطة وسائل العيش.. 3
عدد النازحين العاملين في أنشطة الحلول الدائمة.. 4

األنشطة ذات األولوية القصوى:

جميع األولويات األخرى
تحسين التخطيط الحضري واإلقليمي بما في ذلك 

اإلدارة الدائمة للموارد الطبيعية.

تقديم الدعم اللوجستي إلى األشخاص من أصول 
دولة جنوب السودان – ودعم العودة ) التسجيل ودعم 

األفراد األكثر عرضة للمخاطر(.

النقد مقابل العمل والتوظيف على المدى القصير 
للحصول على دخل.

التدريب المهني ومهارات العمل 

تحسين فرص الحصول على التمويل األصغر.

جنوب كردفان

الخرطوم، شمال كردفان، جنوب كردفان.

شمال دارفور ،جنوب دارفور، غرب دارفور ، النيل األزرق

شمال دارفور، شرق دارفور، ووسط دارفور، وجنوب كردفان،  
والنيل األزرق.

شرق دارفور، النيل األزرق جنوب كردفان، وسط دارفور

عدد الخطط الحضرية واإلقليمية التي تم وضعها.

عدد األشخاص الذين تم دعمهم للعودة.
عدد المحطات المتواجدة على طرق العودة التي تم بناؤها 

أو إعادة ترميمها.
ناث( . عدد العمالة التي تم توظيفها) ذكور واإ

استفادة عدد المستفيدين من تنمية المهارات، مصنفة حسب 
نوع الجنس.

عدد المتدربين / رجال األعمال الذين حصلوا على تمويل 
األصغر، مصنفة حسب نوع الجنس.

5

55,000
2

10,000 )40% من النساء(

1,000 )40% من النساء(

150 )40% من النساء(
140 من الذكور
290 من اإلناث
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منطقة أبيي المتنازع عليها

الجزيرة

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

القضارف

كسال

الخرطوم

النيل

شمال دارفور

شمال كردفان

الشمالية

البحر األحمر

سنار

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

النيل األبيض

2

1

6

5

5

1

1

4

1

5

2

1

1

1

6

7

9

1

زود لرعاية الالجئين، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

منظمة الهجرة الدولية

مبادرة التنمية السودانية، منظمة الهجرة الدولية، وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، منظمة براكتكال آكشن العالمية – ITDG سابقا، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الهجرة الدولية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

منظمة الهجرة الدولية

مجموعة عمل مستدام، أوكسفام األمريكية، منظمة الهجرة الدولية، منظمة أصدقاء السالم والتنمية،  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة شباب من أجل تنمية القدرات، أوكسفام األمريكية، منظمة الهجرة الدولية، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، منظمة السالم المتحدة، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع

عادة الدمج العودة واإلنتعاش واإ

منظمة الهجرة الدولية ، إنقاذ الطفولة،  منظمة المرأة للتنمية وبناء القدرات )لبينا(، وكالة التعاون الفني والتنمية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

العمل من قبل الكنائس معا/ لجنة اإلغاثة اليثودية المتحدة، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة السالم المتحدة 

منظمة الهجرة الدولية

منظمة الهجرة الدولية

منظمة الهجرة الدولية، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

منظمة الهجرة الدولية

منظمة الهجرة الدولية

منظمة الهجرة الدولية

TOHD ،زود لرعاية الالجئين، مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، منظمة الهجرة الدولية، زمالة اإلغاثة اإلفريقية، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

منظمة الهجرة الدولية، منظمات سيدات األعمال والمهنيات، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، زمالة اإلغاثة اإلفريقية، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، إنقاذ الطفولة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين

منظمة الهجرة الدولية
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

الالجئون

                                                                                                                                                         (Abdalla.suliman@outlook.com)

                                                                              Tomoko Fukumura, (fukumura@unhcr.org); Joyce Wayua Munyao-Mbithi, (munyao@unhcr.org)

الالجئون )مشترك بين عدة قطاعات(

عدد الشركاء 

11

األشخاص المحتاجون

368.800
األشخاص المستهدفون

359.800
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

80.0 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: مفوضية الالجئين
معلومات االتصال: عبد اهلل سليمان

الوكالة الرائدة: مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

29.0 م. د

51.0 م. د

الديمقراطية  الكونغو  الوسطى وجمهورية  أفريقيا  وتشاد وجمهورية  وأثيوبيا  إريتريا  لجوء سياسي من  نحو 166.000 الجئ وطالب  يبلغ  ما  السودان  يأوي 
والصومال وسوريا. ويسكن غالبية الالجئين وطالبي اللجوء السياسي في شرق السودان، حيث يبلغ تعدادهم 91.000 نسمة، عالوة على إقامة الباقين في 
الخرطوم بما يبلغ 32.000 نسمة، وفي دارفور بما يبلغ 43.000 نسمة. 
فضال عن أنه بناء على الحركة السكانية القائمة مازال وصول 600 من 
قدم وساق كل شهر،  المتوسط جاريا على  في  اإلريتريين  اللجوء  طالبي 
وهؤالء في حاجة إلى الحصول على الحماية والمساعدات الطارئة.  وتقوم 
في  المستفيدين  الالجئين  من  المتبقي  العدد  بتحديد  المضيفة  المجتمعات 

إطار قطاع الالجئون المشترك بين القطاعات.

المشترك  الالجئين  قطاع  في  األولوية  ذات  التدخل  مجاالت  وتتضمن 
فيما بين قطاعات: )1( التصدي لعمليات الخطف/االتجار/التهريب التي 
تنتشر في شرق السودان والخرطوم؛ )2( تعزيز حماية األطفال وتعليمهم 
ترسيخ   )3( االجتماعي؛  النوع  على  والقائم  الجنسي  للعنف  واالستجابة 
عمليات التوثيق وتفعيل اإلجراءات المحددة لوضع الالجئين على مستوى 
على  واالعتماد  العيش  وسائل  تحسين   )4( أوضاعهم،  وتحسين  القطر 
للمخاطر؛  عرضة  األكثر  والعائدين  الالجئين  من  كل  يخص  بما  الذات 
)5( تلبية االحتياجات الماسة لالجئين والعائدين للوطن فيما يخص الماء 
صحاح البيئة والصحة والمساعدات الغذائية؛ )6( انتهاج الحلول الدائمة  واإ

كلما كان ذلك ممكنا. 

مع شركاء  االنتقالية  الحلول  مبادرة  يعمل من خالل  القطاع  هذا  زال  ما 
آخرين )الحكومة السودانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي( بغية ترسيخ برنامج االعتماد على الذات فيما يخص الالجئين والمجتمعات المضيفة، 

عالوة على ما نهدف إليه كليا من تعزيز األنشطة ذات المنحى اإلنمائي للسكان المستهدفين. 

وتقوم كافة هذه المشاريع في األساس على نهج إشراكي قائم على العمر والنوع االجتماعي بغية التأكيد على االضطالع بالمسؤولية تجاه المستفيدين، على أنه 
ُتعد االعتبارات البيئية جزءا أصيال من خطة القطاع وتقديم المساعدات في المعسكرات والبيئات الحضرية مع إيالء عناية خاصة لضمان أن المشاريع التي 

تهدف على تعزيز نوعية الحياة للسكان المتأثرين ال تؤثر سلبًا على البيئة.   
 

يقوم هذا القطاع على تعزيز التنسيق للعمليات من خالل آليات إدارة المعلومات، وضمان انتظام التحاور فيما بين الشركاء، وتعزيز تعميم محاور الحماية، 
وتعزيز نهج تعميم تنوع العمر والنوع االجتماعي خالل دورة المشروع. ولقد تم تأسيس لجنة استشارية من خالل إعداد برنامج الالجئين الحضريين في الخرطوم 

والمناطق الحضرية األخرى في السودان. وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان التشاور الوثيق مع كافة الشركاء ذوي الصلة.
 

وتعكس تغطية المحليات غير المستهدفة من واقع أوراق المشروع التي تقوم عليه مفوضية  األمم المتحدة لشؤون الالجئين في شرق السودان ودارفور بناء 
قدرات الحكومة أو أنشطة الحماية العامة، ولكن مع انخفاض التكاليف مقارنة بالمحليات األخرى ذات األولوية القصوى.

وهناك فجوات واضحة في استجابة القطاع في التجمعات المستهدفة في جنوب كردفان والنيل األزرق بسبب ارتفاع درجات التقييم لنظام إدارة الموارد ويرجع 
ذلك إلى توقعات العائدين المخطط لهم الرجوع من البلدان المجاورة ، والتي لم تتحقق حتى اآلن.

اإلحتياجات على حسب المحلية

67



السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.

توفير الغذاء لطالبي اللجوء الذين وصلوا حديثا 
والالجئين األكثر عرضة للمخاطر.

تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية 
وجودتها.

تحسين فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب 
والمرافق الصحية.

كسال، القضارف، وسط دارفور، غرب دارفور.

كسال، القضارف، وسط دارفور، غرب دارفور.

كسال، القضارف، وسط دارفور، غرب دارفور.

% من الوافدين الجدد والالجئين المستضعفين الذين يتلقون 
مساعدات غذائية.

عدد األفراد الذين يحصلون على الخدمات الصحية بما في 
ذلك الرعاية الصحية اإلنجابية.

% من أطفال الالجئين الذين يحصلون على خدمات 
التطعيمات.

% من مرافق المياه والمرافق الصحية في مخيمات الالجئين 
في المناطق الحضرية ومعايير اجتماع )المدارس(.

المؤشرالمواقعالنشاط
%100

%100

%100

الهدف

الهدف الخاص بالالجئين )مشترك بين عدة قطاعات( رقم 1 )أ(:

ضمان حصول الالجئين وطالبي اللجوء والالجئين العائدين على االحتياجات األساسية والخدمات األساسية.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الوقاية من االعتقاالت وعمليات الترحيل من خالل 
رصد الحماية وزيارة مراكز االحتجاز والفحص على 

الحدود.

عدد التدخالت الناجحة في مراكز االحتجاز والفحص على كسال، الخرطوم.
الحدود.

المؤشرالمواقعالنشاط
600

الهدف

الهدف الخاص بالالجئين )مشترك بين عدة قطاعات( رقم 1 )ب(:

ضمان الحماية الفعالة لالجئين وطالبي اللجوء مع إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر عرضة للمخاطر بما في ذلك األطفال والشباب والنساء المعرضين للخطر، والناجين/ ضحايا اإلتجار واالختطاف والعنف الجنسي 
والقائم على النوع.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

الهدف اإلستراتيجي رقم 2: حماية األشخاص النازحين والمتأثرين بالنزاعات وبالعنف واالستغالل بشكل أكثر فاعلية.

تعزيز حماية الالجئين وطالبي اللجوء من خالل 
التسجيل والتوثيق بالمستندات.

تحسين التعرف على الناجين / ضحايا العنف 
الجنسي والعنف القائم على النوع ، واالتجار بالبشر/ 

االختطاف وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية، 
والصحة االجتماعية النفسية والعقلية، والخدمات 

القانونية.

تعزيز حماية القصر غير المصحوبين بذويهم من 
خالل التسجيل ، وأفضل تقرير الفائدة وتحديد الحلول 

المناسبة

تعزيز توافر تحديد وضع الالجئين في المناطق 
الحضرية.

التدريب وبناء القدرات في مجال القانون الدولي 
لالجئين واالتجار / التهريب.

إنشاء/ تعزيز شبكات الحماية المجتمعية.

كسال، القضارف، الخرطوم، وسط دارفور، غرب دارفور، 
الجزيرة.

كسال، القضارف، الخرطوم، وسط دارفور، غرب دارفور.
ا

لخرطوم ،كسال، القضارف،غرب دارفور، ووسط دارفور.

الخرطوم ،كسال، القضارف ،غرب دارفور، ووسط دارفور،  
الجزيرة.

الخرطوم، كسال ، القضارف ،غرب دارفور، وسط دارفور.

الخرطوم، كسال ، القضارف ،غرب دارفور، وسط دارفور 
النيل األزرق.

عدد الالجئين وطالبي اللجوء الذين تمكنوا من الحصول 
على التسجيل والتوثيق بالمستندات.

عدد الناجين / ضحايا العنف الجنسي والقائم على النوع 
واالتجار / اختطاف المحددين الذين يتلقون المساعدة.

% من القصر غير المصحوبين بذويهم/ مركز تحقيق 
االستقرار الذين يتلقون المساعدة.

عدد إجراءات تحديد وضع الالجئين المتاحة في المناطق 
الحضرية.

عدد الدورات التدريبية ) % من الذكور واإلناث(.

عدد  شبكات الحماية المجتمعية-القائمة على التوازن بين 
النوعين اإلجتماعيين التي تم إنشاؤها وتشغيلها.

المؤشرالمواقعالنشاط
40.000

%100

%100

2

15 )30% من اإلناث – 
70% من الذكور(

15

الهدف

الهدف الخاص بالالجئين )مشترك بين عدة قطاعات( رقم 2 )أ(:

ضمان الحماية الفعالة لالجئين وطالبي اللجوء مع إيالء اهتمام خاص للفئات األكثر عرضة للمخاطر بما في ذلك األطفال والشباب والنساء المعرضين للخطر، والناجين/ ضحايا اإلتجار واالختطاف والعنف الجنسي 
والقائم على النوع.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.

تحسين فرص الحصول على التعليم االبتدائي والثانوي 
ذات جودة وتخفيض معدل التوقف عن الدراسة.

تعزيز وسائل العيش واالعتماد على الذات لالجئين 
والالجئين العائدين.

كسال، القضارف، الخرطوم، وسط دارفور.

كسال، القضارف، الخرطوم، وسط دارفور، غرب دارفور.

% من أطفال الالجئين المسجلين الذين ظلوا بدون توقف 
عن الدراسة في التعليم االبتدائي والثانوي.

عدد المستفيدين حسب الجنس والعمر الذين يستفيدون على 
أنشطة كسب العيش.

المؤشرالمواقعالنشاط
80% في االبتدائية و%60 

في الثانوية

3.450 شخص

الهدف

الهدف الخاص بالالجئين )مشترك بين عدة قطاعات( رقم 3 )أ(:

ضمان حصول الالجئين وطالبي اللجوء والالجئين العائدين على االحتياجات األساسية والخدمات األساسية.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول الدائمة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

تعزيز وسائل العيش واالعتماد على الذات لالجئين 
والالجئين العائدين في سياق الحلول الدائمة.

تحديد الالجئين الذين في حاجة للحماية وتقديم 
طلباتهم المتعلقة بإعادة التوطين.

تسهيل العودة الطوعية لالجئين السودانيين من الدول 
عادة الدمج. المجاورة من خالل العودة واإ

كسال، القضارف، الخرطوم، وسط دارفور، غرب دارفور، 
النيل األزرق.

كسال ،القضارف ،البحر األحمر ،الخرطوم.

غرب دارفور، وسط دارفور ،شمال دارفور ،النيل األزرق.

عدد المستفيدين حسب الجنس والعمر الذين يستفيدون على 
أنشطة كسب العيش.

عدد طلبات األفراد حسب الجنس والعمر التي قدمت للنظر 
في إعادة التوطين.

عدد الالجئين حسب الجنس والعمر الذين استفادوا من 
عادة الدمج. خيارات العودة واإ

المؤشرالمواقعالنشاط
24.200

1.500

52.000

الهدف

الهدف الخاص بالالجئين )مشترك بين عدة قطاعات( رقم 4 )أ(:

عادة التوطين والعودة الطوعية إلى الوطن حيثما أمكن ذلك. تسهيل إيجاد حلول دائمة بما في ذلك تعزيز االعتماد على الذات ووسائل العيش، واإ

األنشطة ذات األولوية القصوى:

النشاط
كسال، القضارف، الخرطوم، وسط دارفور، غرب دارفور، العودة الطوعية لالجئين، حيثما أمكن.

وسط دارفور.
50عدد الالجئين العائدين طوعا إلى بلدانهم األصلية.

الجزيرة

النيل األزرق

وسط دارفور

القضارف

كسال

الخرطوم

شمال دارفور

البحر األحمر

جنوب دارفور

غرب دارفور

1

1

3

4

5

7

1

2

1

2

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية 

إنقاذ الطفولة، برنامج الغذاء العالمي، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

RADA، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

الالجئون )مشترك بين عدة قطاعات(

برنامج الغذاء العالمي، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية، صندوق األمم المتحدة للسكان

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج الغذاء العالمي، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية، صندوق األمم المتحدة للسكان

SEEMA، إنقاذ الطفولة، خدمات الالجئين اليسوعية، إس أو إس الدولية، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية، صندوق األمم المتحدة للسكان 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع
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النيل 
األزرق

النيل 
األبيض

سنار

القضارف

كسال

البحر األحمر

النيل

الشمالية

الخرطوم

شمال كردفانالجزيرة

جنوب كردفان

منطقة 
أبيي

جنوب دارفورشرق دارفور

وسط دارفور

غرب دارفور

شمال دارفور

زمزم

قريضة

كلما

عطاش
كاس

مورني

عطاش

مورني

كلما

قريضة

معسكرات النازحين< 50,000 شخص

كاسزمزم

أدنى حد

منخفض

متوسط

مرتفع

حاد

المياه

                                                                                        (hisham381@gmail.com)                        (Dandash59@hotmail.com)

                                                                                                                                                                                   Bilal Akbar (bakbar@unicef.org)

المياه والمرافق الصحية والنظافة

عدد الشركاء 

53

األشخاص المحتاجون

3.3 مليون
األشخاص المستهدفون

3.0 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

109.3 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: و زارة الموارد المائية والكهرباء، وبرنامج المياه واإلصحاح البيئي على مستوى الوالية
معلومات االتصال: المهندس آدم إبراهيم

الوكالة الرائدة: صندوق األمم المتحدة للطفولة
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

35.1 م. د

74.2 م. د

النازحين والمجتمعات  العامة والنظافة في معسكرات  المائية والصحة  الموارد  المياه والمرافق الصحية والنظافة على خطط تضمن استدامة  ويشتمل قطاع 
المستضيفة وكذلك المناطق ذات الخطورة العالية لمنع انتشار األمراض. وُيركز القطاع على بناء منشآت المياه والصحة العامة والنظافة بمعسكرات النازحين 
ومناطق تمركزهم والمناطق عالية الخطورة ومناطق العودة والمناطق المتأثرة 
الحرجة  االحتياجات   2014 عام  خالل  القطاع  وسيستهدف  بالنزاعات. 
القطاعات  في  اإلنسانية  لالحتياجات  شاملة  نظرة  أساس  على  المبنية 
المتعددة مع التأكيد على إشراك المجتمعات في أعمال تشغيل قطاع المياه 
والصحة العامة والنظافة بالمعسكرات وصيانتها فضال عن التثقيف الصحي 

والترويج، السيما استهداف األطفال والنساء.

سيهتم  ذلك  ومع  إستراتيجية.  محاور  أربعة  في  القطاع  أهداف  وتصب 
باستيفاء  رئيسية  بصورة  والنظافة  العامة  والصحة  المياه  قطاع  شركاء 
كل  أصل  من  اثنين  وتقريًبا  للحياة.  المنقذة  اإلنسانية  اإلغاثة  احتياجات 
ثالثة مشروعات تتعلق بقطاع المياه والصحة العامة والنظافة تحتوي على 
المقترحة  للحياة تزيد عن 50% في إطار األنشطة  إغاثة منقذة  مكونات 
نظًرا للفيضانات والنزوح ألسباب متعلقة بالنزاعات وعدم استتباب األمن، 
وسيخطط قطاع المياه والصحة العامة والنظافة أيًضا للحفاظ على خطوط 
اإلمداد األساسية المتعلقة بالبنود الحرجة الخاصة بقطاع المياه والصحة 
العامة والنظافة لتلبية أي احتياجات ربما تلوح في األفق في بعام 2014. 

وأشارت نتائج مؤشر المساواة بين النوعين إلى أن ما يزيد عن 92% من 
مشروعات قطاع المياه والصحة العامة والنظافة مصنفة درجة أولى فئة 
اثنين »أ« أو المصنفة درجة ثانية فئة اثنين »ب«. ولم ُيصنف أي مشروع كــ »غير متحيز ألحد النوعين«، وفيما يتعلق بمؤشر البيئة لم ُيصنف أي مشروع 
كونه له أثر بيئي خطر. وتقريًبا حصلت نسبة 40% من المشروعات على »عالمة متوسط« فيما يتعلق باألثر البيئي وفي هذه الحاالت ُيوصى بخفض التدابير 
ذات الصلة. وُيسهل قطاع المياه والصحة العامة والنظافة تشارك أفضل الممارسات للحد من األثر البيئي ليتمكن الشركاء من إعداد البرامج وتطبيقها بصورة 

أفضل مستقباًل. ولضمان المسؤولية نحو النسبة السكانية المتأثرة ُطلب من جميع الشركاء إشراك السكان  في جميع مراحل دورة المشروع. 
  

وهناك سبع محليات خارج إطار المحليات المستهدفة لكن التزم قطاع المياه والصحة العامة والنظافة بتسليم  عروض  لتغطية  تلك المحليات المصنفة كوحدة 
حيوية )درجة 5( أو في حاجة ُملحة )درجة 4( فيما يتعلق ببنود المياه والصحة العامة والنظافة. وبما أن الشركاء قد سلموا مشروعات للمحليات المتعددة 

فهناك 14 وحدة محلية ال تقع في حيز المحليات المستهدفة.   

هشام األمير

اإلحتياجات على حسب المحلية
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الهدف اإلستراتيجي رقم 1: الحد من معدالت االعتالل والوفيات إلى أقل من قياس مستوى معدالت الطوارئ وتحسين الرعايه.

نقل المياه بالشاحنات
بناء نقاط المياه

إصالح نقاط المياه
تشغيل وصيانة نقاط المياه

اختبارات جودة المياه التي أجريت

بناء المراحيض

إصالح واستبدال المراحيض

تنظيم حمالت اإلصحاح البيئي

تعزيز النظافة الصحية

إقليم دارفور، شمال كردفان ،جنوب كردفان، النيل األزرق، 
الواليات الشرقية.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم 
وسائل الحصول على إمدادات المياه اآلمنة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم 
وسائل الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من الفضالت.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
رسائل تتعلق بالنظافة الصحية.

عدد المدارس والوحدات الصحية التي تتوافر فيها مرافق 
المياه والمرافق الصحية والنظافة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
خدمات تتعلق بأنشطة التخلص من النفايات الصلبة

المؤشرالمواقعالنشاط
2.100.000

الهدف

هدف قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة رقم 1 )أ(:

لى السكان المتأثرين بشدة في السودان. مواصلة وتوسيع خدمات المياه والمرافق الصحية إلى 2.100.000 نازح واإ

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

1.300.000 شخص لديهم وسائل الوصول إلى مياه صالحة للشرب كافية ودائمة.. 1
400.000 شخص لديهم وسيلة الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة.. 2
2.100.000 شخص أظهروا تحسنا في ممارسة عادات النظافة.. 3

األنشطة ذات األولوية القصوى:

نقل المياه بالشاحنات
بناء نقاط المياه

إصالح نقاط المياه
تشغيل وصيانة نقاط المياه

اختبارات جودة المياه التي أجريت

بناء المراحيض

إصالح واستبدال المراحيض

تنظيم حمالت اإلصحاح البيئي

تعزيز النظافة الصحية

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم جميع المحليات.
وسائل الحصول على إمدادات المياه اآلمنة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم 
وسائل الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من الفضالت.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
رسائل تتعلق بالنظافة الصحية.

عدد المدارس والوحدات الصحية التي تتوافر فيها مرافق 
المياه والمرافق الصحية والنظافة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
خدمات تتعلق بأنشطة التخلص من النفايات الصلبة

المؤشرالمواقعالنشاط
500.000

الهدف

هدف قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة رقم 1 )ب(:

تقوية االستعداد للكوارث في السودان لنحو  500.000 شخص من المتأثرين من أجل التوقع واالستجابة لتدخالت االحتياجات الحرجة للمياه والمرافق الصحية والنظافة من خالل خط اإلمداد الرئيسي.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

توفير إمدادات المياه والمرافق الصحية والنظافة األساسية في حاالت الطوارئ بشكل مسبق من أجل االستجابة الحتياجات 500.000 شخص من المتأثرين وتقوية قدرات أفراد المجتمع وقطاع المياه والمرافق . 1
الصحية والنظافة على إدارة ورعاية خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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نقل المياه بالشاحنات
بناء نقاط المياه

إصالح نقاط المياه
تشغيل وصيانة نقاط المياه

اختبارات جودة المياه التي أجريت

بناء المراحيض

إصالح واستبدال المراحيض

تنظيم حمالت اإلصحاح البيئي

تعزيز النظافة الصحية

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم جميع المحليات.
وسائل الحصول على إمدادات المياه اآلمنة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم 
وسائل الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من الفضالت.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
رسائل تتعلق بالنظافة الصحية.

عدد المدارس والوحدات الصحية التي تتوافر فيها مرافق 
المياه والمرافق الصحية والنظافة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
خدمات تتعلق بأنشطة التخلص من النفايات الصلبة

المؤشرالمواقعالنشاط

500.000

الهدف

هدف قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة رقم 3 )أ(:

تقوية االستعداد للكوارث في السودان لنحو  500.000 شخص من المتأثرين من أجل التوقع واالستجابة لتدخالت االحتياجات الحرجة للمياه والمرافق الصحية والنظافة من خالل خط اإلمدادالرئيسي.

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

توفير إمدادات المياه والمرافق الصحية والنظافة األساسية في حاالت الطوارئ بشكل مسبق من أجل االستجابة الحتياجات 500.000 شخص من المتأثرين وتقوية قدرات أفراد المجتمع وقطاع المياه والمرافق . 1
الصحية والنظافة على إدارة ورعاية خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

الهدف اإلستراتيجي رقم 3: قدرة األسر والمجموعات والمجتمعات األكثر عرضة للمخاطر على تخفيف المخاطر وتحمل الصدمات والضغوط بشكل 
أفضل.
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الهدف اإلستراتيجي رقم 4: إحراز تقدم نحو إنجاز الحلول الدائمة للنازحين والمجتمعات المتأثرة في المحليات المستهدفة.

نقل المياه بالشاحنات
بناء نقاط المياه

إصالح نقاط المياه
تشغيل وصيانة نقاط المياه

اختبارات جودة المياه التي أجريت

بناء المراحيض

إصالح واستبدال المراحيض

تنظيم حمالت اإلصحاح البيئي

تعزيز النظافة الصحية

جميع المحليات ضمن حدود الهدف االستراتيجي إليجاد حلول 
دائمة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم 
وسائل الحصول على إمدادات المياه اآلمنة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين لديهم 
وسائل الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من الفضالت.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
رسائل تتعلق بالنظافة الصحية.

عدد المدارس والوحدات الصحية التي تتوافر فيها مرافق 
المياه والمرافق الصحية والنظافة.

عدد األشخاص )الرجال والنساء واألطفال(  الذين تلقوا 
خدمات تتعلق بأنشطة التخلص من النفايات الصلبة

المؤشرالمواقعالنشاط
400.000

الهدف

هدف قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة رقم 4 )أ(:

يجاد حلول دائمة لنحو 400.000 شخص من النازحين  والعائدين ومجتمعات الالجئين في المناطق المتأثرة بالكوارث في السودان. دعم احتياجات المياه والمرافق الصحية والنظافة لعمليات اإلنتعاش المبكر، واإ

المؤشرات واألهداف على مستوى النتائج:

240.000 شخص لديهم وسائل الوصول إلى مياه صالحة للشرب كافية.. 1
100.000 شخص لديه وسيلة الوصول للمرافق الصحية المناسبة.. 2
400.000 شخص أظهروا تحسنا في ممارسة عادات النظافة.. 3

األنشطة ذات األولوية القصوى:

منطقة أبيي المتنازع عليها

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

القضارف

كسال

الخرطوم

النيل

شمال دارفور

شمال كردفان

البحر األحمر

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

النيل األبيض

2

14

12

8

4

6

1

1

16

3

5

15

19

13

3

إنقاذ الطفولة، منظمة الهجرة الدولية

الهالل األحمر السوداني، إنقاذ الطفولة، TAKE، سبرو، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، الرؤية العالمية الدولية، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، منظمة الهجرة الدولية، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، منظمة براكتكال آكشن 
العالمية – ITDG سابقا، منظمة المساعدات اإلنسانية والتنمية، وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة، اليونيسيف، المنظمة األفريقية لإلغاثة والتنمية

إنقاذ الطفولة، منظمة الصحة العالمية، العمل من قبل الكنائس معا/ العون الكنسي النرويجي، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، منظمة المرأة للتنمية وبناء القدرات )لبينا(، وكالة التعاون الفني 
والتنمية، االتحاد العام للمرأة السودانية، مثلث جيل األعمال اإلنسانية،، تيرفند، الهئية الطبية الدولية- المملكة المتحدة، اليونيسيف

اليونيسيف

زاو لرعاية الالجئين، التعاون الدولي، إنقاذ الطفولة، أوكسفام األمريكية، منظمة الصحة العالمية، منظمة أنهار للسالم والتنمية والعمل األنساني، جمعية دار السالم للتنمية، منظمة قول، منظمة بالن السودان، منظمة 
اصدقاء السالم و التنمية، جمعية صغار المزارعين بكبكابية، منظمة الهجرة الدولية، االتحاد العام للمرأة السودانية، منظمة براكتكال آكشن العالمية – ITDG سابقا، مجموعة العمل المستدام، اليونيسيف

إنقاذ الطفولة، الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم

المياه والمرافق الصحية والنظافة

زاو لرعاية الالجئين، العمل من قبل الكنائس معا/لجنة اإلغاثة الميثودية المتحدة، منظمة الصحة العالمية، المنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية، لجنة الالجئين األمريكية، تيرفند ، اليونيسيف، المسار 

زاو لرعاية الالجئين، منظمة الصحة العالمية، منظمة الهجرة الدولية، اليونيسيف

الهالل األحمر السوداني، منظمة الصحة العالمية، مساعدة المسلم، منظمة الهجرة الدولية، منظمة براكتكال آكشن العالمية – ITDG  سابقا، اليونيسيف

الهالل األحمر السوداني

منظمة الصحة العالمية، خدمات المعونة الدولية، منظمة أصدقاء السالم والتنمية، منظمة الهجرة الدولية، اليونيسيف 

زاو لرعاية الالجئين، منظمة األمل لتنمية المجتمع، منظمة االسرة الكبيرة، أوكسفام األمريكية، منظمة الصحة العالمية، خدمات المساعدات الدولية، العمل من قبل الكنائس معا/ العون الكنسي النرويجي، مساعدة المسلم، 
منظمة كير الدولية سويسرا، الرؤية العالمية الدولية، لجنة الالجئين األمريكية، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، تيرفند، الهئية الطبية الدولية- المملكة المتحدة، اليونيسيف

الهالل األحمر السوداني، ASSIST، إنقاذ الطفولة، أوكسفام األمريكية، الجمعية السودانية لحماية البيئة، منظمة زود لإلنسانية والتنمية، خدمات المساعدات الدولية، منظمة كير الدولية سويسرا، منظمة أصدقاء السالم 
والتنمية، زمالة اإلغاثة اإلفريقية، منظمة الهجرة الدولية، االتحاد العام للمرأة السودانية، فيلق الرحمة اإلسكتلنديه، منظمة المساعدات اإلنسانية والتنمية، مركز اليابان الدولي للمتطوعين، منظمة العمل المحلي، اليونيسيف، 

كنسرن – حول العالم، بادية
الهالل األحمر السوداني، اإلغاثة العالمية، منظمة االسرة الكبيرة، إنقاذ الطفولة، منظمة الصحة العالمية، خدمات المساعدات الدولية، اإلغاثة اإلسالمية حول العالم، مثلث جيل األعمال اإلنسانية، الهئية الطبية الدولية- 

 RUCODO ،المملكة المتحدة، وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة، اليونيسيف، كنسرن – حول العالم
الهالل األحمر السوداني،  منظمة بالن – السودان، وكالة السبتيين الدولية للتنمية واإلغاثة

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

                                                                                                                                                                         (plan-edu@hotmail.com)

                                                                                                               (nasreldeen@un.org)                          ; Franklin Gregory (gregoryf@un.org)

التنسيق والخدمات المشتركة

عدد الشركاء 

8

األشخاص المحتاجون

6.1 مليون
األشخاص المستهدفون

5.9 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

20.6 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: مفوضية العون اإلنساني
معلومات االتصال: منى نورالدايم

الوكالة الرائدة: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

5.6 م. د

15.0 م. د

غاده نصرالدين

يركز قطاع التنسيق والخدمات العامة جهوده على تحسين المناخ الشامل وبيئة العمل اإلنساني من خالل دعم التنسيق ويشمل ذلك حشد الموارد والمناصرة  
العامة. عالوة على ذلك، سوف يدعم القطاع المجتمع اإلنساني بالخدمات األمنية وتحديد المستفيدين منها والتحقق منهم والتعامل مع الشكاوى وتنمية قدرات 

شركاء وطنيين. 

يساهم القطاع في األهداف اإلستراتيجية األربعة  بشكل غير مباشر من خالل التنسيق وتقديم خدمات عامة ملحة للقطاعات األخري وشركائها. يساهم القطاع 
بشكل مباشر أيضا في الموضوع المشترك بين القطاعات المتعلق بتحسين بيئة  العمل.

أولى القطاع أولوية أولي لتكامل المنظور النوعي في كل مراحل دورة المشروع. ، حصلت مشروعات قطاع التنسيق والخدمات العامة بناء على ذلك على 
درجة » 2أ« في مؤشر المساواة بين النوعين، حيث أن المؤشر البيئي لم يكن مطبقا على القطاع.   يساهم القطاع في دمج اهتمامات الحماية  من خالل 

جهود دعم إستراتيجية.
 

يعمل القطاع على ترقية عملية المساءلة بالنسبة لألشخاص المتأثرين بالكوارث من خالل إطالق نظام اإلحالة إلى خدمات المعسكر. يساعد النظام الذي تم 
وضعه في والية غرب دارفور الناس على اإلبالغ عن أي أوجه قصور في توفير خدمات أساسية في المعسكرات والتجمعات وفي المجتمعات المضيفة  وتنبيه 

القطاعات ذات العالقة بضمان حدوث استجابة مناسبة وفي وقت مناسب.
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي رقم 1: يعتبر قطاع التنسيق والخدمات المشتركة قطاع دعم وبالتالي فإن أهداف القطاع تنطبق على جميع األهداف االستراتيجية.

التنسيق من خالل الفريق القطري اإلنساني، ومجموعة 
التنسيق بين القطاعات، واجتماعات القطاع، والتنسيق 
مع حكومة السودان/مفوضية العون اإلنساني بما في 

ذلك المشاركة في البعثات المشتركة.

تعبئة الموارد من خالل فريق عمل من الجهات 
المانحة، والصندوق اإلنساني المشترك، والصندوق 

المركزي لمواجهة الطوارئ وصناديق تجميع األموال.

رصد المشاريع الممولة للصندوق اإلنساني المشترك، 
والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.  )طرائق يتم 

تحديدها في خطة الرصد االستراتيجي المقبلة(.

تبادل المعلومات اإلنسانية.

جميع المحليات التي بها عمليات إنسانية.

جميع المحليات التي بها عمليات إنسانية.

جميع المحليات التي بها عمليات إنسانية.

% من رضا الجهة المستخدمه فيما يتعلق بآليات التنسيق 
)مسح(.

% من الوكاالت اإلنسانية المشاركة في تخطيط  دورة 
البرنامج اإلنساني المشترك.

استراتيجية المناصرة التي وضعها الفريق القطري اإلنساني 
وتأييدها وتنفيذها.

% من متطلبات تعبئة موارد خطة العمل اإلنساني لعام 
.2014

% من رضا المستخدم فيما يتعلق بالتمويل اإلنساني 
)مسح(.

% من المشاريع الممولة من الصندوق اإلنساني المشترك، 
ورصدها بشكل منهجي ومنتظم وتعديلها بشكل مناسب 

عندما / إذا لزم األمر

% من رضا الجهة المستخدمه فيما يتعلق بمنتجات 
المعلومات. )مسح(.

عدد منتجات االتصاالت والمعلومات التي تم وضعها 
وتوزيعها بين الشركاء في المجال اإلنساني.

المؤشرالمواقعالنشاط
%80

%80

استراتيجية
4 حمالت للدعوة

%50

%80

ما اليقل عن %50

%80

الهدف

هدف قطاع التنسيق والخدمات المشتركة رقم 1 )أ(:

تحسين البيئة التشغيلية العامة للعمل اإلنساني من خالل التنسيق وتعبئة الموارد والمناصرة.

األنشطة ذات األولوية القصوى:

تقديم الخدمات األمنية.

تسجيل المستفيدين 
]التسجيل، والتحقق[.

إنشاء نظام خدمات اإلحالة األساسية للسكان 
المستهدفين في المعسكرات، والتجمعات والمجتمعات 

المضيفة.

الرد على الشكاوى المقدمة إلى نظام اإلحالة.
تطوير القدرة على االستجابة اإلنسانية من الجهات 

اإلنسانية الفاعلة الوطنية والمحلية.

جميع المحليات التي بها عمليات إنسانية.

واليات دارفور وجنوب كردفان.

واليات دارفور وجنوب كردفان.

جميع المحليات التي بها عمليات إنسانية.

عدد التقييمات واإلرشادات والتدريبات.

% من رضا الجهة المستخدمه فيما يتعلق بالخدمات 
اإلنسانية )مسح(.

% من عدد النازحين والسكان المتأثرين الذين تم تسجيلهم.

عدد المعسكرات والتجمعات التي تم تفعيل نظام اإلحالة 
فيها.

% من الشكاوى التي تم التعامل معها بشكل مناسب وفي 
الوقت المناسب.

عدد الجهات اإلنسانية الفاعلة الوطنية والمحلية التي تم 
تدريبها.

المؤشرالمواقعالنشاط
-

%80

%80

100 معسكر وتجمع

%80

2.000 شخص

الهدف

هدف قطاع التنسيق والخدمات المشتركة رقم 1 )ب(:

تحسين نوعية البرامج اإلنسانية من خالل توفير الخدمات المشتركة وتعزيز القدرات القومية على االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الحالية وغير المتوقعة.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

النيل األزرق 

وسط دارفور

شرق دارفور

كسال

الخرطوم

شمال دارفور

البحر األحمر

سنار

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

النيل األبيض

5

5

5

3

4

7

2

1

6

6

5

1

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، إدارة شؤون السالمة واألمن، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة ، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، منظمة كير الدولية - سويسرا إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة ، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ 
– المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة، منظمة كير الدولية - سويسرا ، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ 
– المملكة المتحدة

التنسيق والخدمات المشتركة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون، إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة ، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون، منظمة الهجرة الدولية، إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون، منظمة بالن- السودان، الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، جمعية دار السالم للتنمية، إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة ، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت 
الطوارئ – المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الهالل األحمر السوداني، منظمة الهجرة الدولية، إدارة شؤون السالمة واألمن لألمم المتحدة، سجل المهندسين لإلغاثة في حاالت الطوارئ – المملكة المتحدة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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السودانخطة اإلستجابة اإلستراتيجية

                                                                                                                                                          (Gangariahmed711@hotmail.com)

                                                                                                                                                                        Yana Manyuk (yana.manyuk@wfp.org)

عدد الشركاء 

2

األشخاص المحتاجون

6.1 مليون
األشخاص المستهدفون

1.6 مليون
متطلبات التمويل )دوالر أمريكي(

36.7 مليون

الجهة الحكومية المسؤولة: مفوضية العون اإلنساني
معلومات االتصال: أحمد قنجاري    

الوكالة الرائدة: برنامج الغذاء العالمي
معلومات االتصال:

أولوية قصوى

األولويات األخرى

34.0 م. د

2.7 م. د

الخدمات اللوجستية واالتصاالت

إن العمليات اإلنسانية في السودان مقيدة بمجموعة كبيرة من العوامل التي تشمل المسائل السياسة واألمنية والبيئية والمسائل االجتماعية واالقتصادية . إن 
دارة المعلومات والخدمات اللوجستية ونظام  هذه العوائق  تولد الحاجة إلى تسهيل وتنسيق الحلول اللوجستية ومن أمثلة  ذلك الخدمات اللوجستية المشتركة واإ

المعلومات الجغرافية ورسم الخرائط وممرات اإلمداد والعمليات التي تتم عبر الحدود.

يسعى قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت لبناء توافق وتعاون بين الهيئات لتعزيز القدرة على التنبؤ باالستجابة اللوجستية وتوقيتاتها المناسبة وكفاءتها من 
أجل تلبية حاجات المستفيدين على أكمل وجه. كما أن القطاع يحدد الفجوات والعقبات والترادف اللوجستي إزاء العمليات اإلنسانية لضمان التعامل المناسب 

داخل األماكن المستهدفة التي يحددها نطاق الهدف االستراتيجي.

ويجب مالحظة أن األنشطة القطاعية يتم القيام بها بناًء على متطلبات يعبر عنها المجتمع اإلنساني. وتستخدم المسوح الشاملة للمجتمع اإلنساني لتحديد 
االتجاه االستراتيجي لألنشطة وإلثبات استمرار الحاجة إلى الخدمات اللوجستية ويتم تخصيص األنشطة والمهام لتلبية المطالب المتنوعة عبر مجموعة متكاملة 

من العمليات الميدانية.

إن البنية التحتية الحالية لالتصاالت األمنية التابعة لألمم المتحدة والشركاء في السودان تندرج تحت أنشطة  »تسير األمور على النحو المعتاد« وهكذا تتم 
تغطية نفقاتها من أسهم التكلفة بين المؤسسات ولذا فإنها تخرج عن اختصاص اتصاالت الطوارئ السلكية والالسلكية، إال أن المركز األوروبي للتدريب والبحث 
في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية سوف يقوم بتقديم خدمات البيانات واالتصاالت عند وقوع حاالت طوارئ جديدة وحيثما توجد فجوات في البنية التحتية 

الحالية لالتصاالت.
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

الهدف اإلستراتيجي رقم 1: يعتبر قطاع الخدمات اللوجستية واالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ قطاع دعم وبالتالي فإن أهداف القطاع 
تنطبق على جميع األهداف االستراتيجية.

خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة 
اإلنسانية: لتوفير وتسهيل الوصول إلى المواقع 

الميدانية الحيوية البعيدة ودعم العمليات اإلنسانية 
الجارية من خالل توفير النقل الجوي.

النيل األزرق ،شرق دارفور ،شمال دارفور ،جنوب دارفور 
،غرب دارفور ،وسط دارفور، الخرطوم، شمال كردفان.

استمرار الخدمة الجوية  شبه المجدولة في السودان، 
وربط المدن الرئيسية في السودان باستخدام الطائرات ذات 

األجنحة الثابتة وطائرات الهليكوبتر التي تخدم المناطق 
النائية.

توفير الخدمات الطبية و / أو خدمات النقل الجوي 
لإلخالء األمني لجميع الوكاالت مع إمكانية الحصول 

على الخدمة.

المؤشرالمواقعالنشاط
43.200 راكب

الهدف

هدف الخدمات اللوجستية واالتصاالت رقم 1 )أ(:

لى سد الفجوات التي تم تحديدها في القدرة اللوجستية. توفير الخدمات اللوجستية لدعم استجابة المجتمع اإلنساني ضمن حدود خطة االستجابة االستراتيجية لعام 2014 واإ

األنشطة ذات األولوية القصوى:

النشاط
توفير النقل السطحي لخط اإلمداد المشترك للمواد 

غير الغذائية من المركز الرئيسي في مدينة األبيض 
لمستودعات مشروع المواد غير الغذائية ومأوى 

الطوارئ في دارفور ومواقع التوزيع المحددة حسبما 
نصحت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

ومشروع المواد غير الغذائية ومأوى الطوارئ لمزيد من 
التوزيع من قبل الشركاء.

تقديم خدمات النقل المخصصة للمخزونات التي كان 
قد تم إيصالها إلى المواقع مسبقا من المواد غير 

الغذائية إلى مواقع التوزيع المحددة من قبل مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومشروع المواد غير 

الغذائية ومأوى الطوارئ.

دعم ما يقرب من 600.000 شخص من المتأثرين 
بالكوارث الطبيعية والنزاعات، ال سيما في المناطق 
النائية من خالل نقل مواد اإلغاثة إليهم على وجه 

السرعة.

النيل األزرق ،شرق دارفور ،شمال دارفور ،جنوب دارفور 
،غرب دارفور ،وسط دارفور، الخرطوم، شمال كردفان.

شرق دارفور ،النيل األزرق ،دارفور الوسطى ،شمال دارفور 
،جنوب دارفور، جنوب كردفان ،غرب دارفور.

يتلقى ما يقرب من 200.000 أسرة مستهدفة 
)1.000.000 نسمة( في واليات دارفور الخمس والمواقع 

المتأثرة األخرى في السودان المواد غير الغذائية المنقذة 
للحياة في الوقت المناسب، وفقا لتقييم الحاجة.

إعادة الحد األدنى من الكرامة اإلنسانية والخصوصية 
للنازحين حديثا  والنساء والرجال والفتيات والفتيان المتأثرين 

بالنزاع والكوارث وتخفيف التهديدات الصحية من خالل 
التوزيع في الوقت المناسب للمواد غير الغذائية ومأوى 

الطوارئ من أجل الحماية من هذه العناصر.

عدد الطلبات المقدمة ) حسب نوع أصحاب المصلحة 
واالحتياجات(. 

عدد الطلبات التي ُمنحت وتم المساعدة بشأنها.

طن متري من مواد اإلغاثة التي تم نقلها في كل مرة حسب 
المناطق المتأثرة.

1.000.000 مستفيد

غير مخطط

80% من الطلبات ُمنحت 
وتمت المساعدة بشأنها.

2.500 طن متري
)قدرة الشاحنات(

توفير خدمات المعلومات اللوجستية ومعلومات 
االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ 
لتعزيز التنسيق والقدرة على التنبؤ وحسن التوقيت 

والكفاءة لالستجابة للعمليات اللوجستية.

جميع المواقع داخل المحليات المستهدفة التي حددتها حدود 
األهداف االستراتيجية.

عدد اجتماعات التنسيق اللوجستي التي عقدت فيما بين 
الوكاالت المشتركة.

عدد منتجات إدارة المعلومات المشتركة، مثل الخرائط 
وتقارير الحالة، والنشرات، واللقطات، ولوحة أجهزة 

البيانات، واإلجراءات، ومحاضر االجتماع.

عدد العمليات التي أجريت لتقييم وتحسين فعالية االستجابة 
اإلنسانية.

الهدفالمؤشرالمواقعالنشاط

هدف الخدمات اللوجستية واالتصاالت رقم 1 )ب(:

توفير المعلومات والخدمات اللوجستية وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ لتعزيز التنسيق والقدرة على التنبؤ، وحسن التوقيت والكفاءة لالستجابة للعمليات اللوجستية في حدود األهداف 
االستراتيجية لخطة العمل اإلنسانية لعام 2014 » وبموجب نهج القطاع.

األنشطة ذات األولوية القصوى:
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خطة اإلستجابة اإلستراتيجية السودان

النيل األزرق

وسط دارفور

شرق دارفور

الخرطوم

شمال دارفور

شمال كردفان

جنوب دارفور

جنوب كردفان

غرب دارفور

2

2

2

1

2

1

2

1

2

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية

منظمة الهجرة الدولية

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية

 الخدمات اللوجستية واالتصاالت

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية

جدول لتوضيح التغطية المقررة لكل موقع
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