
تتمثل مھمة مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة  (أوتشا)  في تنسیق االستجابة العالمیة للطوارئ إلنقاذ األرواح وحمایة 
 .األشخاص في األزمات اإلنسانیة

 والیة غرب دارفور بالسودان: حالة الطوارئ 
 1تقریر عن الوضع رقم 

 2021أبریل  26حتى 

 

ذا جرى إعداد ھذا التقریر من قبل مكتب األمم المتحدة في السودان لتنسیق الشؤون اإلنسانیة بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. وھ
. وسیصدر التقریر 2021أبریل  26إلى  22تنسیق الشؤون اإلنسانیة في السودان ویغطي المدة من األمم المتحدة لالتقریر صادر عن مكتب 

 أبریل أو حوالي ذلك التاریخ.  29التالي في 

 أبرز التطورات 
 .الوضع األمني في مدینة الجنینة متوتر  •
في  شخص حدیثًا في أعقاب أعمال العنف 65,000نزح حوالي   •

وفقًا لبعثة تقییم االحتیاجات المشتركة بین   2021أوائل أبریل 
 .الوكاالت في الجنینة

الجدد ھي الغذاء واإلمدادات األساسیة  أھم احتیاجات النازحین  •
 .غیر الغذائیة والمیاه والمآوي والحمایة

فما   یعتبر األمن والحمایة من المخاوف الرئیسیة للنازحین الجدد. •
في المائة من النازحین الجدد ال یشعرون أن ھناك   60یقرب من 

 .أمانًا كاف في مواقع التجمع وحولھا
ن مواقع تجمع النازحین التي في المائة م  40أفادت أكثر من   •

 .جرى تقییمھا بوجود حاالت عنف قائم على النوع االجتماعي
المنظمات اإلنسانیة تواصل توسیع نطاق عملیاتھا. حیث تلقى  •

 .شخص 92,000أكثر من الطعام 
ملیون دوالر أمریكي لیجري   65تتطلب االحتیاجات المحددة  •

 تنفیذھا بالكامل. 

169,000 
 نازح     

250,000 
 ات مساعد بالالمستھدفون        

 

65,000 
 )2021بریل أاً (حدیثً  وانزح          

 لمحة عامة على الوضع

 .عن ارتفاع معدل الجریمة ورود تقاریریتسم الوضع األمني في مدینة الجنینة بالتوتر، مع 
 

السودانیة وقوات الدعم السریع على الحدود التشادیة لضمان السالمة واألمن. ومن المتوقع  قرر مجلس األمن والدفاع السوداني نشر القوات المسلحة  
 .أبریل إلى الجنینة. والقوات الحدودیة السودانیة التشادیة المشتركة موجودة حالیًا على الحدود 26أن تصل القوات في 

 

غاثة. وكانت ھناك بعض حاالت اإلمدادات اإلنسانیة للمنظمات اإلنسانیة وھناك مخاوف تتعلق باألمن والسالمة لألشخاص المتأثرین ومنظمات اإل 
ماضیة،  التي استھدفتھا عناصر إجرامیة خارج الجنینة. كما وردت تقاریر عن وقوع أعمال عنف في منطقة معسكرات كریندینق خالل األیام القلیلة ال

لمجال اإلنساني حشد الدعم والتأیید لدى السلطات الحكومیة لضمان أمن وسالمة  ولم یجر بعد تأكید تفاصیل تلك الحوادث. ویواصل الشركاء في ا
 .المدنیین والعاملین في المجال اإلنساني الذین یخدمونھم

 

القطاعات لالحتیاجات في نقاط تجمع النازحین في مدینة الجنینة    أبریل تقییًما سریعًا مشترًكا بین  23الوكاالت في  وأجرت الفرق المشتركة بین  
 84أبریل كان ھناك    3أبریل. وقبل أحداث    3أبریل عن وصول وافدین جدد منذ    19والتي أبلغت في تقاریرھا عن نتائج التقییم  الذي أجري في  

موقعًا  13إذ جرى إنشاء  –موقعًا عن وصول أشخاص حدیثًا  47أنحاء مدینة الجنینة. وبعد حوادث العنف األخیرة أبلغ موقع تجمع للنازحین في 

 .ونحن ندعو إلى العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ من قبل الجمیع وللجمیع
www.unocha.org 
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مواقع تجمع قدیمة للنازحین، بإجمالي   4و  47موقعًا قدیًما وصل إلیھا الوافدون الجدد. وشمل التقییم جمیع المواقع الجدیدة البالغ عددھا    34حدیثًا، و
 .موقعًا 47شخص نزحوا حدیثًا وجرى إیواؤھم في   65,400. ووجدت الفرق المشتركة بین الوكاالت أن حوالي موقعًا 51

 

األمن والحمایة من االھتمامات  كما أن  إن أھم احتیاجات النازحین الجدد ھي الغذاء واإلمدادات األساسیة غیر الغذائیة والحصول على المیاه والمآوي.  
في المائة منھم ال یشعرون أن ھناك ما یكفي من األمن داخل وحول مواقع تجمع النازحین.   60ازحین الجدد ما یقرب من  الرئیسیة. ومن بین الن

عن    ٪ قلقون بشأن الترھیب والمضایقات والتھدیدات. ووردت تقاریر30ثالثة من كل عشرة أشخاص القلق إزاء المزید من الھجمات و  عتريوی
في المائة من مواقع تجمیع  النازحین عن حاالت عنف    40النساء بالمال مقابل عدم إیذاء أطفالھن. وأبلغت أكثر من  تھدیدات، بما في ذلك مطالبة  

دوث قائم على النوع االجتماعي. ویعتبر التحرش / اإلساءة الجنسیة من أكثر األمور التي جرى اإلبالغ عنھا حیث یشیر معظم المستجیبین إلى ح 
  .الماء أو الذھاب إلى السوق  جلب أو االحتطابموقع تجمع النازحین عند مثل ھذه االنتھاكات في 

 

في المائة من المشاركین في االستطالع إلى أن األمن   94وھناك تقاریر تفید بأن الرجال ال یشعرون باألمان عند مغادرة مواقع التجمع. كما أشار 
المشاركین إلى أنھ لیس لدیھم سبب لعدم العودة إلى دیارھم. ومن المحتمل أن یكون  في المائة من    4ھو سبب عدم تمكنھم من العودة، بینما أشار  

تفید   ھؤالء أشخاص یعیشون في أحیاء حول منطقة حي الجبل وانتقلوا إلى مواقع تجمع النازحین خوفًا من وقوعھم في دائرة القتال. وھناك تقاریر
 .لى منازلھمبأن بعض األشخاص حول ھذه األحیاء قد عادوا بالفعل إ 

 

شكالً من أشكال المساعدات، قبل الحادث األخیر. وتمكن النازحون في مواقع   2021وتلقت المواقع الحالیة التي كان بھا نازحون من نزوح ینایر  
 .التجمع الحالیة من تقاسم الموارد المحدودة التي كانوا یستخدمونھا عندما نزحوا في ینایر

 

أبریل   18نساني على توسیع نطاق االستجابة واستئناف عملیاتھم في مدینة الجنینة. وبدأ توزیع المواد الغذائیة في  ویعمل الشركاء في المجال اإل
ة (بمن فیھم النازحون حدیثًا في أبریل وأولئك الذین نزحوا في ینایر). والمرافق شخص حصًصا غذائیً   92,000أبریل تلقى حوالي    26وبحلول  

مل طاقتھا إلى حد كبیر وتجري مراجعة تغطیتھا لتلبیة احتیاجات النازحین الجدد. كما استأنفت العدید من المرافق الصحیة الصحیة المتنقلة تعمل بكا
أبریل ویجري تكثیف خدمات الحمایة بما في ذلك مناھضة العنف    21التي تعطلت خدماتھا تقدیم ھذه الخدمات. وبدأ توزیع المواد غیر الغذائیة في  

نوع االجتماعي في مواقع تجمع النازحین. وسیكون تقییم االحتیاجات السریع المشترك بین الوكاالت ھو األساس لتعدیل االستجابة  القائم على ال
 .وتوسیع نطاقھا

 

،  2021في أقل من أربعة أشھر من عام    شخص بسبب النزاع في دارفور  237,000نزح ما یقرب من  فقد  ووفقًا لبیانات المنظمة الدولیة للھجرة  
شخًصا مما أدى إلى زیادة   53,000والذي یبلغ عددھم    2020أي أكثر من أربعة أضعاف عدد األشخاص الذین نزحوا بسبب النزاع في عام  

 یحتاج شركاء خطة االستجابة اإلنسانیة إلى تمویل طارئ لالستجابة بفعالیة لھذه االحتیاجات الجدیدة.وكبیرة في االحتیاجات الجدیدة. 

 

 التمویل
 

 .بالمائة) 9.3ملیون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانیة (تغطیة   180ملیون دوالر أمریكي، بما في ذلك   280أبریل ، بلغ التمویل اإلنساني   22حتى 

 

االستجابة السریعة للطوارئ بمبلغ  آللیة   ملیون دوالر. ویتكون ھذا من تخصیص صندوق السودان اإلنساني  6.5لجنینة ھو  لالتمویل اإلنساني المجمع  
  ةوالنظاف   ةالصحی  ق فا رم المیاه والولصحة  ا تدخالت  ل  ھما   كال المخصصین ودوالر أمریكي واحتیاطي للطوارئ بمبلغ ملیون دوالر أمریكي.    300,000

والنظافة    ةالصحی  قفار مر لدعم المیاه وال مالیین دوال   5یُخصص الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ مبلغ  والحمایة.  و واللوازم المنزلیة   يو آالمو
ة واألمن الغذائي.  العامة والتعلیم في حاالت الطوارئ والحمایة (بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي) والمواد الغذائیة / غیر الغذائیة والصح 

 .والنظافة ةالصحی قف ارم المیاه والألنشطة استارت   شبكة من قبل دوالر  200,000بمبلغ  تقدیم تبرع  كما جرى

 

 

http://www.unocha.org/
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2021النداء الموحد للسودان لعام   
ملیار دوالر أمریكي  1.9مطلوب ال  

 

 

 
 )بمالیین الدوالرات األمریكیة( التمویل حسب القطاع

 

 
 

 
 

التتبع یجد جمیع الشركاء في المجال اإلنساني بما في ذلك الجھات المانحة والوكاالت المستفیدة یجدون التشجیع على إبالغ خدمة  
بالمساھمات النقدیة والعینیة عن طریق  http://fts.unocha.org -(FTS    )  المالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة

    fts@un.org البرید اإللكتروني
 

 االستجابة اإلنسانیة  
 

                                                                                                                                   قطاع التعلیم  

 االحتیاجات  
تضرر    55تأثرت   مع  األقل،  على  على    20مدرسة  تدمیرھا عالوة  أو  أخرى    35مدرسة  مدرسة 

بسبب فیروس   2020نازحین. ویأتي ذلك في وقت جرى فیھ إغالق المدارس منذ مارس  تستضیف  
كورونا، وكانت المدارس قد بدأت في إعادة فتح أبوابھا في والیة غرب دارفور. وبالتالي فإن استمراریة  

طفل    49,000مع ھذا النزاع ما ال یقل عن    التعلیم وصلت بالفعل إلى نقطة حرجة حیث ھناك اآلن
 .في معرضون لخطر التخلف عن الركب وعدم القدرة على العودة إلى المدرسةإضا

 
 االستجابة

 الفجوة التنفیذ الوحدة / الكمیة  النشاط 
األطفال   الرئیسیة بین احتیاجات التعلیم وتحدید تقییم االحتیاجات إجراء

 24 31 مدرسة   55 والمراھقین

 40 0 دراسیافصال  40   إعادة تأھیل الفصول الدراسیة
 50 10  60 المؤقتة التعلم مراكز إنشاء

للمعلمین / جمعیات اآلباء   حاالت الطوارئ في الحیاة مھارات التدریب على 
 والمعلمین

عضًوا / معلًما في جمعیات اآلباء    350تدریب  
 350 0 والمعلمین

 8 0 مراحیض   8  االجتماعیةالفصل بین األنواع  ومرافق میاه تراعي بناء مراحیض

النفسي   الدعم على اآلباء والمعلمین وجمعیات المدرسیة اللجان تدریب
 واالجتماعي

اآلباء   أعضاء من    250تدریب  جمعیات 
 250 0 والمعلمین

 31 0 طبخ  مجموعة  31  للتغذیة المدرسیة أواني الطبخ شراء

 50 5 حملة  55 تجمعات النازحین مدارس جمیع  في المدرسة إلى العودة بحمالتالقیام 

 26,000 4,000 طفل  30,000   التعلیم توفیر إمدادات مستلزمات

 110 0 مدرسین   110تدریب  للمعلمین   في المدرسة والنظافة ممارسة الصحیةال تدریب عن توفیر

 124 0 معلًما  124 أشھر  6لمدة  برنامج التعلم السریع  /المدارس معلمي حوافزتوفیر 

 31 0 31 ةیالمدرس منحةال

 

 ت ـول ــم
 مــولـت لم تمول 

 لم تمول 

 % للتغطیة 

 الزراعة ووسائل العیش
الغذائیةالمساعدات   

 التغذیة 
 المیاه والمرافق والنظافة الصحیة

 الصحة 
 الحمایة 

 المآوي والمواد غیر الغذائیة 
 التعلیم 

 الخدمات اللوجستیة
 ة البرامج المعزز

4,000 
شخص جرى الوصول إلیھم 

 بالتعلیم في الطوارئ 

http://www.unocha.org/
http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
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 قطاع األمن الغذائي    
 

 االحتیاجات  
 شخص بحاجة إلى الغذاء ودعم وسائل العیش.  188,000ھناك  •

 
 االستجابة 

 شخص  100,000القطاع الحتیاجات سیستجیب   •
 .أبریل  18بدأ توزیع األغذیة لحاالت الطوارئ في الجنینة في   •
طن متري من   822نازح (بما في ذلك النازحین الجدد وأولئك الذین نزحوا في ینایر) مساعدات غذائیة طارئة (إجمالي    92,000تلقى   •

 .نقطة تجمع للنازحین  23الغذاء) في  
 یع طوال ھذا األسبوع للوصول إلى جمیع النازحین الجدد المتبقین ستستمر عملیات التوز •
شخًصا، وتوزیع علف حیواني مرّكز    6,651جرى أیًضا استكمال العدید من أنشطة وسائل العیش. لقاحات للحیوانات التي ستدعم   •

 شخص.  2,500شخًصا، وجرى تقدیم قسائم للخدمات البیطریة لعدد   450یساعد في دعم  
 

 قطاع الصحة    
 

 االحتیاجات  
 شخص محتاج 400,000حدد قطاع الصحة   •

 
 االستجابة 

 250,000سیستجیب القطاع الحتیاجات  •
 تقدمھا العیادات المتنقلة شخص بالخدمات الطبیة األساسیة التي   20,000بدأت االستجابة للطوارئ وجرى الوصول إلى   •
 شخص من خالل تدخالت مركز الصحة العامة   10,000جرى الوصول إلى   •
شخص بما في ذلك مجموعات التولید    500,000توفر وكاالت األمم المتحدة األدویة واإلمدادات الطبیة لتغطیة احتیاجات  •

 ة ومستلزمات الكولیرا واألدویة لألطفال واألشخاص المصابین بأمراض مزمن 
 تفشي األمراض بمساھمة من المرافق الصحیة المتنقلة والثابتة المنشأة حدیثًابقام القطاع الصحي بتنشیط أنظمة اإلنذار المبكر  •

 

 قطاع الحمایة   
 

 االحتیاجات 
أعداًدا صغیرة من رجال   ھناك حاجة إلى مزید من األمن خاصة في المناطق الواقعة خارج الجنینة حیث انسحبت قوات الدعم السریع تاركةً 

الشرطة. وقد جرى حرق أو تدمیر منازل وممتلكات معظم النازحین من حي الجبل. جاء معظمھم للعیش في المنطقة بعد فرارھم من قراھم في  
طر اإلخالء من ، وقد أثر النزوح المستمر وانعدام األمن بشكل كبیر على ظروفھم المعیشیة. وأفاد بعض النازحین أنھم معرضون لخ 2003عام  

ال  . و قبل مالك المبنى أو األرض. أفاد بعض النازحین بأن حریة التنقل محدودة ألنھم ال یشعرون باألمان عند الخروج من نقاط تجمع النازحین
 .حوادث أمنیة مثل التحرشات والنھبوقوع عن  تقاریرتزال ترد 

 
 االستجابة 

 النازحین بدأ رصد الحمایة حالیًا في بعض مواقع تجمع  •
 أجري رصد الحمایة عن بعد للمواقع خارج الجنینة  •
 أبریل  27بعثة تقییمیة إلى منطقة حي الجبل في  •

 
 االستجابة المخطط لھا 

 رصد الحمایة على مستوى األسرة في مواقع تجمع النازحین والتعرف على ذوي االحتیاجات الخاصة واإلحاالت المتخصصة •
 المجتمع وإنشاء الھیاكل المجتمعیة تقییمات الحمایة على مستوى   •
 الحاجة إلى الدعم النفسي واالجتماعي  •
 زیادة الوعي بالحقوق وسبل االنتصاف والخدمات •
 نشر األخصائیین االجتماعیین والعاملین في الدعم النفسي واالجتماعي من أجل تقدیم الدعم النفسي واالجتماعي وإدارة الحاالت  •

 

 

 

 

92,000 
األشخاص الذین تلقوا 

 الطعام 

20,000 
  جرىاألشخاص الذین 

الوصول إلیھم بالخدمات 
 الطبیة األساسیة

http://www.unocha.org/
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 حمایة الطفل -قطاع الحمایة        
 االحتیاجات 

 
 طفل محتاج 150,000 •

 االستجابة 
 

 موقعًا ومستشفى واحد 14 عددتقییمات متعمقة ل •
فردًا من العاملین في مجال حمایة    20من الساحات الصدیقة لألطفال، وتوظیف    12تشمل االستجابة المخطط لھا في األیام المقبلة إنشاء   •

من األخصائیین االجتماعیین    30الطفل على مستوى المجتمع المحلي، وزیادة الوعي المجتمعي بشأن حمایة الطفل، وتوفیر التدریب لعدد  
 .ة لھمالذین جرى نشرھم بالفعل والذین سیقدمون خدمات الدعم النفسي واالجتماعي إلى األطفال المتأثرین ومقدمي الرعای

 الفجوات والقیود 
 ست من الساحات الصدیقة لألطفال ال تعمل حیث یجري استخدامھا من قبل النازحین  •
٪ فقط من مواقع تجمع النازحین، وھناك حاجة ماسة إلى  30توجد فجوات كبیرة في القدرة التشغیلیة، ویمكن للشركاء الحالیین تغطیة   •

 . األموال لتوسیع نطاق االستجابة 
 من العنف القائم على النوع االجتماعي –قطاع الحمایة        

 االحتیاجات  
 شخص محتاج   87,000حدد القطاع   •
دارفور    أفادت مجموعة العمل المعنیة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في والیة غرب •

بأن الحمایة، بما في ذلك من العنف القائم على النوع االجتماعي، والتحرش الجنسي،  
واالعتداء الجسدي، باعتبارھا مصدر قلق كبیر في مواقع تجمع النازحین والمناطق المحیطة  
بھا. وأظھرت المالحظات المباشرة، ال سیما في مواقع التجمع المنشأة حدیثًا، مستویات عالیة  

الضغط النفسي بین النساء والفتیات النازحات، واالزدحام الشدید، ونقص الخدمات من  
 .األساسیة مثل المیاه والصحة والمآوي والطعام

 االستجابة 
شخص لتلقي الدعم اإلنساني في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي. وجرى نشر األخصائیین االجتماعیین    87,000جرى استھداف   •

النازحین فيمن   تجمع  بالوالیة في مواقع  الصحة والتنمیة االجتماعیة  الدعم   وزارة  النفسیة وخدمات  األولیة  لتقدیم اإلسعافات  الجنینة 
 .النفسي واالجتماعي 

فة  جرى نشر األخصائیین االجتماعیین من وحدة شؤون المرأة واألسرة في وزارة الصحة والتنمیة االجتماعیة بالوالیة في مواقع مختل  •
لتجمع النازحین لتوفیر  اإلسعافات األولیة النفسیة وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي. كما أنھم یرصدون مخاوف الحمایة، بما في ذلك  

 .العنف القائم على النوع االجتماعي
التوعیة حول العنف القائم على رجالً في موقع تجمع النازحین بالمدرسة القدیمة من خالل جلسات    170امرأة و   560أنجز الوصول إلى   •

 .النوع االجتماعي وخدمات الدعم المتاحة للنساء والفتیات األكثر عرضة للمخاطر والناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي
ت األكثر عرضة حقیبة من حقائب اللوازم الصحیة النسائیة  للنساء والفتیا  475وزع صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع شركائھ   •

للمخاطر والالتي ھن في سن اإلنجاب في موقع تجمع المدرسة القدیمة للنازحین. وخالل عملیة التوزیع جرت توعیة النساء والفتیات 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي، ومسارات اإلحالة المحدثة، والنظافة الشخصیة، بما في ذلك كیفیة استخدام حقائب اللوازم الصحیة  

 .النسائیة
یستمر الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي في تلقي الدعم النفسي والدعم الصحي بما في ذلك اإلدارة السریریة لالغتصاب في  •

 .الزاویة السریة للعنف القائم على النوع االجتماعي في مستشفى الجنینة التعلیمي
 

 الفجوات والقیود 
امرأة وفتاة في سن اإلنجاب داخل وخارج مدینة الجنینة،   50,000ب اللوازم الصحیة النسائیة لما یقرب من  الدعم المادي بما في ذلك  حقائ •

 .والعائدین إلى كریندینق والقرى المتضررة األخرى، والمجموعات السكانیة المضیفة األكثر عرضة للمخاطر التي تؤوي النازحین
ین النفسیین ذوي الخبرة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لتغطیة جمیع  ھناك نقص في األخصائیین االجتماعیین واألخصائی •

مواقع تجمع النازحین والمناطق المتضررة خارج الجنینة. وھناك حاجة لنشر أخصائیین اجتماعیین ونفسیین ذوي خبرة في مجال العنف  
 .في الموارد البشریة والقدرات القائم على النوع االجتماعي من خارج والیة غرب دارفور لسد الفجوة

ساعة في   24دعم الحفاظ على الخدمات في الزاویة السریة للعنف المبني على النوع االجتماعي في مستشفى الجنینة التعلیمي على مدار   •
 . الیوم ومساحات سریة مؤقتة خارج مواقع تجمع النازحین لتوفیر خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

المساحات اآلمنة حیث یمكن للنساء والفتیات إعادة االتصال بشبكاتھن والحصول على المعلومات والتوعیة ونقاط اإلبالغ. وبالتالي، نقص   •
النفسي واالجتماعي الجماعیة  للنساء والفتیات لتكون مركًزا للمعلومات وأنشطة خدمات الدعم  فإن إنشاء مساحات آمنة مؤقتة إضافیة 

 .ومات األساسیة أمر حیويوجلسات نشر المعل 
تقدیم المشورة المتخصصة للناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي وحاالت الصدمات األخرى باإلضافة إلى توفیر الدعم النفسي   •

 .االجتماعي العام / الجماعي للنساء والفتیات
ھدف األخصائیین االجتماعیین والقابالت والشرطة وما إلى بناء القدرات السریع (جلسات التوعیة) لمقدمي خدمات الخط األول التي تست  •

 .ذلك خاصة فیما یتعلق باإلحاالت والنھج المرتكز على الناجین في حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي
 .دعم شبكات حمایة المرأة في مواقع التجمع والمناطق المتضررة األخرى •

2,790 
ى الوصول األطفال الذین جر 

إلیھم من قبل شركاء حمایة 
 الطفل 

10,000 
 الوصول إلیھم من خالل جرىاألشخاص الذین 

اإلسعافات األولیة   و  الدعم النفسي واالجتماعي
نظام البحث عن المفقودین   و  اإلحالة و  النفسیة

صدیقة المالئمة /المساحات وال وجمع شمل األسر
 للطفل

http://www.unocha.org/
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ا • النوع  المبني على  العنف  الوعي حول  إلى مسؤولیة  خلق  المتاحة باإلضافة  المجتمع وخاصة على خدمات االستجابة  الجتماعي داخل 
 .المجتمع عن االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي للحد من وصمة العار

 

قطاع المآوي / المواد غیر الغذائیة   
 االحتیاجات  
تقدر أحدث مصفوفة تتبع النزوح لفریق التقییم الخارجي من المنظمة الدولیة للھجرة  أن ھناك  •

أسرة نازحة في نقاط تجمع النازحین والیة غرب دارفور. وكل ھذه األسر بحاجة  33,500
 .لى دعمإ

 
 االستجابة 

ھناك مرحلتان الستجابة القطاع. بدأت المرحلة األولى وھي توزیع المخزون المسبق االستراتیجي. وستوزع المرحلة الثانیة المخزونات  •
ثالثة  التي یجري شراؤھا حالیًا. وبدأت عملیة الشراء ومن المتوقع أن تكون مخزونات المرحلة الثانیة متاحة في غضون أسبوعین إلى  

 .أسابیع 
 .أسرة بین ینایر ومارس  12,000وصلت توزیعات المواد غیر الغذائیة بالفعل إلى   •
أسرة. وتشتمل   822أسرة أخرى لتلقي مجموعات المواد غیر الغذائیة. بدأ التوزیع ووصل حتى اآلن إلى    12,000ویجري اآلن استھداف   •

المشمع و القماش  الغذائیة ھذه على  المواد غیر  للمخاطر في مواقع تجمع مجموعات  قد جرى توزیعھ على األشخاص األكثر عرضة 
 .النازحین

أسرة أخرى مجموعات المآوي في   6,000أسرة مبالغ نقدیة لشراء مواد المآوي. وستتلقى    2,000وبدأت عملیات توزیع المآوي بتلقي   •
 . حاالت الطوارئ

 
 الفجوات والقیود 

 .أسرة  25,000تقدر الفجوة الحالیة بحوالي  -یتعلق بالمآوي  ال تزال ھناك فجوة كبیرة فیما  •
 .تماشیاً مع طلبات الحكومة المحلیة، یدعم القطاع األشخاص الذین عادوا إلى أماكنھم األصلیة •
 .ویدعو القطاع إلى التمكن من توفیر مالجئ جماعیة لألشخاص في مواقع تجمع النازحین  •
نینة یجب أن یؤخذوا في االعتبار أیًضا في دعم المواد غیر الغذائیة. وسیجري النظر في ھذه السكان األكثر عرضة للمخاطر خارج الج  •

 .المجتمعات في المرحلة الثانیة وسیجري دعمھم باستخدام مخزون المواد غیر الغذائیة الذي جرى تجدیده
 
 

الصحیة والنظافةقطاع المیاه والمرافق   
  
 
 الحتیاجات ا
الصحیة    250,000ھناك   • والمرافق  المیاه  استجابة  خالل  من  جمیعًا  استھدافھم  وسیجري  محتاج  شخص 

 والنظافة 
 الصحیة. وتشمل االحتیاجات المحددة  •
•  

 االستجابة 
 

 االستجابة المخطط لھا 
 .نقطة تجمع نازحینلتر في كل   15,000  –  10,000تخزین المیاه والصنابیر بما ال یقل عن   •
 مراحیض الطوارئ  •
 لترات للفرد في الیوم   10  -لترات   3توفیر المیاه بحد أدنى  •
 .والتي تشمل أوعیة ماء / صابون غسیل / صابون لغسل الیدین -أطقم النظافة   •
 لمعالجة التغوط في العراء والقیام بالمعالجة بالجیر  -مروج للنظافة   15,000 •
 1: 500ستخدام المواد المحلیة بنسبة تسھیل ا  -مناطق االستحمام  •
 مناطق تجمع النازحین المحددة داخل المواقع  -التخلص من النفایات الصلبة   •
 تصریف المراحیض •

 

 

27,000 
األشخاص الذین تلقوا خدمات 

 القطاع

10,000 
الوصول   جرىاألشخاص الذین 

 إلیھم من خالل المواد غیر الغذائیة 

http://www.unocha.org/
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