
السودان
صحيفة وقائع قطاع قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة  

فقط 27٪  من الناس في السودان يستخدم مرفق صحي محسن، في حين أن 40٪ من 
الناس في السودان ال يحصلون على مصادر محسنة للمياه

المحور اإلنساني؟

مواصلة توسيع نطاق الحصول على خدمات المياه والمرافق الصحية 	 
والصحة - بما في ذلك إمدادات المياه والمرافق الصحية وممارسة 
ذووا  و  الضعفاء  من  شخص  مليون   2.1 لعدد  وذلك   – النظافة 
الخدمات غير الكافية في المناطق المتضررة من النزاعات أو الكوارث 

في السودان.

 	 100000 لعدد  الدائمة  الحلول  و  المبكر  اإلنعاش  عمليات  دعم 
من نازحين والجئين ومجتمعات مضيفة في المناطق المتضررة من 
المياه  خدمات  توفير  خالل  من  السودان  في  الكوارث  و  النزاعات 

والمرافق الصحية والنظافة.

بناء قدرات 1000 	  السودان عن طريق  للكوارث في  التأهب  تعزيز 
لجان مجتمعية لتوقع واالستجابة لالحتياجات الحرجة للمياه والمرافق 
الصحية والنظافة بما في ذلك وحدة المياه و اصحاح البيئة الحكومية  

للمناطق التي ال يمكن الوصول لها.

تعزيز حلول دائمة والتركيز على التكنولوجيات البديلة المستدامة.	 

ماهو الوضع؟

النازحين 	  معسكرات  في  يعيشون  الذين  من  نازح   مليون   1.4 ان 
والصرف  للحياة  المنقذة  المياه  خدمات  على  يعتمدون  دارفور  في  
الخدمات بسبب  لهذه  الحاجة  الصحي والنظافة الصحية. ربما تزيد 

زيادة النازحين الجدد وذلك بسبب النزاعات في دارفور.

الصحية 	  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  إلى  الحاجة 
الجديدة أو المحسنة ل 200000 من العائدين )النازحين والالجئين( 

الي مناطقهم األصلية في دارفور.

جنوب 	  واليات  في  النزاع  لمناطق  كبير  مسح  عدم  من  الرغم  على 
كردفان والنيل األزرق وأبيي ، هناك ما يقدر ب 1.29 مليون شخص 
للمياه  الصلة  ذات  المجاالت  في  المساعدة  إلى  ماسة  حاجة  في 

والصرف الصحي والنظافة.

أصول 	  من  للناس  والنظافة  الصحية  والمرافق   المياه  الي  الحوجة 
سودانية جنوبية  مقيمون في نقاط المغادرة المفتوحة في الخرطوم.

وفي هذا السياق، قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة يهدف إلى 	 
دعم 2.2 مليون شخص من 5.7 مليون من السودانيين المحتاجين.
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الوطنية.  والمنظمات  الصحي،  التثقيف  لجان 
المنظمات  لهذه  الفنية   القدرة  وهذا يضمن دعم 
لتوفير الصرف الصحي، وخدمات النظافة ونشر 
المعرفة في جميع أنحاء المجتمع.  تدريب الرجال 
المجتمع  لجان  من  والشباب  واألطفال  والنساء 

القاعدية بغرض تمرير معارفهم إلى اآلخرين.

على الصعيد الميداني

فبراير 2013. شمال دارفور:

تشارك  للنازحىن   زمزم   معسكر   في  المرأة 
 PLAN لمنظمة   الصحية  المرافق  مشروع  في 
International من خالل  المشاركة في نظافة 
األخرى.   والنفايات  الحجارة  من  العامة  األماكن 
عن  مسوؤلة  هي    PLAN International
لجزء  والنظافة  الصحي  الصرف  خدمات  تنفيذ 
من معسكر زمزم، تخدم حوالي 56760 شخص 

بشكل عام.
أجزاء من المعسكر ال تزال تعاني من نقص في 

المرافق الصحية، ال سيما للقادمين الجدد.

من  معظمهم   اللذين  و  الجدد  القادمون  زاد 
النساء واألطفال الضغط على الخدمات  وزيادة 
حاجة المجتمع الي المياه النظيفة  و المراحيض 
الصرف  العامة وغيرها من خدمات  و  الخاصة 

الصحي والتعليم.

يتضمن    PLAN International مشروع  ان 
عادة تأهيل المراحيض، فضال عن تدريب  بناء واإ
الصحي -  المياه والصرف  إدارة  المجتمع على 
الجانب  هذا  أعاله.  الصورة  في  النشاط  أنواع 
 - الدائمة  الحلول  يدعم  المشروع   من  األخير 
المعونات  على  االعتماد  من  الحد  إلى  ويهدف 
- عن طريق رفع قدرة قادة المجتمعات المحلية، 

معلومات القطاع الرئيسية

الجهة الحكومية المسؤولة: وحدة مياه 
الشرب والمرافق الصحية، و زارة  الموارد 
المائية والكهرباء، قسم  المياه واإلصحاح 
البيئي على مستوى الوالية/مفوضية العون 

اإلنساني

الوكالة الرائدة :قسم  المياه واإلصحاح 
البيئي و اليونسيف

عدد المشاريع: 49 

المستفيدون: 
2.200.000

إحتياجات التمويل 
65.722.409

دوالر أمريكي
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