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

 والیة غرب دارفور بالسودان: حالة الطوارئ 
 3تقریر عن الوضع رقم 

 2021 مایو   11حتى 

 

ذا جرى إعداد ھذا التقریر من قبل مكتب األمم المتحدة في السودان لتنسیق الشؤون اإلنسانیة بالتعاون مع الشركاء في المجال اإلنساني. وھ
. وسیصدر التقریر التالي 2021مایو  11إلى  4تنسیق الشؤون اإلنسانیة في السودان ویغطي المدة من األمم المتحدة لالتقریر صادر عن مكتب 

 أو حوالي ذلك التاریخ. مایو 17ي ف

 أبرز التطورات 
ال یزال الوضع األمني في مدینة الجنینة متوتراً وال یمكن   •

 .التنبؤ بھ
داخل وحول   151,400بدأ بعض النازحین البالغ عددھم  •

الجنینة  العودة إلى دیارھم، لكن المخاوف بشأن األمن تمنع 
 النازحینالغالبیة من مغادرة مواقع تجمع 

أھم احتیاجات النازحین الجدد ھي الغذاء والمواد غیر  • •
 الغذائیة والمیاه والمآوي والحمایة والصحة والتعلیم 

• المنظمات اإلنسانیة تواصل توسیع نطاق عملیاتھا. حتى  •
 .شخص 124,400مایو قُدمت المساعدات إلى  11

ملیون دوالر أمریكي لتلبیة  65ھناك حاجة ماسة لحوالي  •
الحتیاجات العاجلة المنقذة للحیاة للنازحین في والیة غرب ا

 دارفور.
 

 

 124,400  
جرى الوصول  األشخاص الذین 

 إلیھم

   

 

151,400 
 نازح  

250,000 
 ات مساعد بالالمستھدفون 

 

65,000 
 )2021بریل أاً (حدیثً  وانزح

 لمحة عامة على الوضع
 

بالوضع األمني العام في  الجنینة بوالیة غرب دارفور. إذ ال یزال الوضع متوترا ویتعذر التنبؤ بھ. ولم ترد ال توجد تغییرات كبیرة فیما یتعلق  
ومع تقاریر عن أعمال عنف على مدى األسابیع الثالثة الماضیة بعد نشر قوات إضافیة من القوات المسلحة السودانیة وشرطة االحتیاط المركزي.  

 .اید من الحوادث اإلجرامیة بما في ذلك حاالت السرقة وسرقة السیاراتذلك ھناك تقاریر عن عدد متز

 

أسرة) یبحثون عن مآوي في مدینة الجنینة والقرى   30,300شخص (ما یقدر بنحو    151,400مایو بأن حوالي    6أفادت المنظمة الدولیة للھجرة  في  
من  حجم الحاالت بأكملھ في جمیع مواقع النزوح في الجنینة وحولھا، وجرى    المحیطة بھا. وقامت المنظمة الدولیة للھجرة بإعادة النظر والتحقق

   .ربط أحدث األرقام ببیانات مفوضیة العون اإلنساني الحكومیة

 

 موقعًا لتجمع النازحین وزیادة   23شخًصا في   15,911بما في ذلك انخفاض   -٪ في أرقام النزوح 8كان ھناك انخفاض بنسبة   منذ التحدیث األخیر 
 .شخًصا في خمسة مواقع بسبب عودة األشخاص إلى دیارھم 2,363

 

 

 .ونحن ندعو إلى العمل اإلنساني الفعال والقائم على المبادئ من قبل الجمیع وللجمیع
www.unocha.org 
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 بوالیة غرب دارفور  2021النازحون في عام  

 

 

 

 

 

 المصدر: المنظمة الدولیة للھجرة 

شخًصا یعانون من مواطن إضافیة تجعلھم أكثر عرضة للمخاطر ویحتاجون   18,622النزوح التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة ما ال یقل عن  حددت فرق مصفوفة تتبع  
خًصا،  ش  672شخًصا وُجرح    339إلى المساعدات والدعم. قامت فرق مصفوفة تتبع النزوح أیًضا بتحدیث أرقام الضحایا (عند إجراء مزید من التحقق)، حیث قُتل  

 .شخًصا ممتلكاتھم الشخصیة وماشیتھم في النزاع  20,858بینما فقد ما ال یقل عن 

 

) المآوي. االحتیاجات الرئیسیة الثالثة للنازحین   3و) الغذاء  2) المیاه والمرافق الصحیة والنظافة،  1االحتیاجات الرئیسیة الثالثة للنازحین في مدینة الجنینة ھي:  
 .والنظافة الصحیة ) خدمات المیاه والمرافق الصحیة3) المواد غیر الغذائیة، 2) الغذاء، 1في القرى المحیطة بمدینة الجنینة ھي: 

 

لعائدین بینما  في وقت سابق من األسبوع الماضي زارت السلطات المحلیة مع شركاء في المجال اإلنساني معسكر أبو ذر وحي الجبل حیث تفاعلوا خاللھا مع ا
 .كانوا یراقبون نشر القوات األمنیة 

 

معسكرات كریندینق األسبوع الماضي لتقییم الوضع األمني ووجود قوات األمن والمراكز األمنیة وعدد  قام قطاع الحمایة والقادة الذین یمثلون النازحین بزیارة  
قة. وساد الھدوء  العائدین. في حین لم تجر مالحظة وجود العائدین كان سوق الماشیة عند مدخل المعسكر مفتوًحا وكانت قوات الدعم السریع موجودة في المنط

قائد قوات الدعم السریع في كریندینق إنھم سیزیدون المراكز األمنیة    ت أنباء عن وقوع حوادث أمنیة خالل األیام القلیلة الماضیة. وقالالوضع في المعسكر لكن ورد
غادرة مرة ى الممن خمسة إلى سبعة لتغطیة جمیع معسكرات كریندینق. وقال بعض قادة مجتمعات النازحین إنھم عادوا إلى كریندینق في مارس لكنھم اضطروا إل

  .أخرى في أبریل بسبب الھجمات

 

  2إلى منازلھم في المربع    قام القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي بتقییم احتیاجات العائالت العائدة في حي الجبل. حیث عاد عدد قلیل من العائالت
الخدمات األساسیة في الجنینة والحاجة إلى حمایة ممتلكاتھم المتبقیة. وذكر العائدون    متذرعین بعدة أسباب بما في ذلك االزدحام في مواقع تجمع النازحین ونقص

تعرضت للنھب أو حرق ماشیتھم وممتلكاتھم الشخصیة. وقالت النساء والفتیات إن السالمة واألمن مصدر قلق كبیر وأعربن عن    2أن معظم المنازل في المربع  
ن حركتھم خارج منازلھم بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة الجسدیة. وأفاد القطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي  مخاوفھن من تجدد الھجمات. ولقد حدوا م

ي االجتماعي  للنساء بوجود فجوات كبیرة من حیث توفر األخصائیین االجتماعیین واألخصائیین النفسیین لتقدیم خدمات اإلسعافات األولیة النفسیة والدعم النفس
 .الفتیات األكثر عرضة للمخاطر، والناجین من العنف القائم على النوع االجتماعيو

 

مایو انتھى شركاء قطاع األمن الغذائي من توزیعات أبریل للمساعدات الغذائیة    11تواصل المنظمات اإلنسانیة توسیع نطاق عملیاتھا داخل وحول  الجنینة. وحتى  
الیاً عملیات توزیع المواد الغذائیة في القرى الواقعة خارج  الجنینة. وبدأ توزیع المواد الغذائیة في قریة مولي بالقرب شخص في الجنینة. وبدأت ح   124,400على  

 .مایو 10من مدینة الجنینة في  

 

دد التراكمي لألشخاص المصابین  وخالل المدة المشمولة بالتقریر أبلغت وزارة الصحة بالوالیة عن ثالثة أشخاص مصابین بفیروس كورونا المستجد مما رفع الع 
حاالت وفاة. ولم یجر اإلبالغ عن أي حاالت بفیروس كورونا المستجد بین النازحین في مواقع تجمع    10بما في ذلك    65كورونا المستجد المؤكدة إلى    بفیروس

د فیروس كورونا بما في ذلك الطاقم الطبي / الصحي واألشخاص  النازحین داخل وخارج مدینة الجنینة. وانتھى تسجیل الفئات المستھدفة ذات األولویة للتطعیم ض
 عاًما وجرى تنفیذ تدریبات الطاقم الطبي. 60المصابون بأمراض مزمنة والذین تزید أعمارھم عن 

 

 

 

 

 النسبة المئویة من اإلجمالي عدد النازحین  مكان المنشأ   
 37 55,494 للنازحین  2و 1رقم  قكریندینمعسكرات 
 26 38,930 حي الجبل

 10 15,738 السلطان للنازحین  دارمعسكر 
 13 20,420 الجنینة  مواقع أخرى في

 14 20,855 مواقع أخرى خارج  الجنینة 
 151,437 100 

http://www.unocha.org/
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 التمویل
 

  10.5ملیون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانیة (بتغطیة بلغت    202.7ملیون دوالر أمریكي بما في ذلك    303.6مایو بلغ التمویل اإلنساني    11حتى  
 .بالمائة)

2021النداء الموحد للسودان لعام   
ملیار دوالر أمریكي  1.9مطلوب ال  

 

 

 
 )بمالیین الدوالرات األمریكیة( التمویل حسب القطاع

 

 
 

 
یجد جمیع الشركاء في المجال اإلنساني بما في ذلك الجھات المانحة والوكاالت المستفیدة یجدون التشجیع على إبالغ خدمة التتبع 

بالمساھمات النقدیة والعینیة عن طریق   )   http://fts.unocha.org -FTS  (  اإلنسانیةالمالي التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  
    fts@un.org البرید اإللكتروني

 

 االستجابة اإلنسانیة  
 

                                                                                                                                   قطاع التعلیم  
  

 االحتیاجات 
 .المدارس بحاجة إلى الوجبات ساخنة، والمیاه، ومساعدات المرافق الصحیة، والنظافة •

 .وتدریبات ما بعد الصدمة للمعلمین واألطفال وجمعیات اآلباء والمعلمینالدعم النفسي  •

 2022-2021أنشطة بناء السالم في المدارس للعام الدراسي القادم  •

 .إخالء المدارس التي تشغلھا عائالت النازحین حتى یتمكن األطفال من العودة إلى المدارس  •

لتسریع عملیة تحدید األراضي التي ستساعد الشركاء على إنشاء مدارس بدیلة  جھود المناصرة مع الوزارات التنفیذیة ذات الصلة   •

 .لألطفال النازحین

 ینبغي النظر في برامج التعلیم البدیلة (لمزید من المناقشة مع وزارة التربیة والتعلیم بالوالیة).  •

 

 االستجابة 
 

مكانًا مؤقتًا للتعلیم الستیعاب الصفین الثامن واألول في الوقت المناسب  40تعطي الیونیسیف ووزارة التعلیم بالوالیة األولویة لبناء  •

 لالمتحانات القومیة القادمة الشھر المقبل.

 

 الفجوات والقیود 

 . یظل توفیر مساحات لبناء أماكن التعلم المؤقتة دون حل •

 

 ت ـول ــم
 مــولـت لم تمول 

 لم تمول 

 للتغطیة % 

 الزراعة ووسائل العیش
 المساعدات الغذائیة

 التغذیة 
 المیاه والمرافق والنظافة الصحیة

 الصحة 
 الحمایة 

 المآوي والمواد غیر الغذائیة 
 التعلیم 

 الخدمات اللوجستیة
 ة البرامج المعزز

60 
مساحة تعلم مؤقتة 

 الستیعاب الصف الثامن

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

 

 االحتیاجات  
من انعدام األمن الغذائي الشدید   ونیعان شخص  161,000  فإن تتحلیال الوفقاً ألحدث  •

   .شخص في والیة غرب دارفور)  645,000(من بین   ویحتاجون إلى الدعم
في حي الجبل على   10و  5أسرة في القسمین   1,500و 1,200یخطط القطاع لمساعدة  •

 التوالي. 
 

 االستجابة 
 

بحزمة   - ثالثة أرباع األشخاص المحتاجین  -شخص   124,000جرى الوصول إلى   •
غذائیة مدتھا شھر واحد تتكون من الذرة الرفیعة والبقول والزیت والملح   مساعدات 

 . والبسكویت عالي الطاقة
 

 الفجوات والقیود 
 

 .العیش والحلول الدائمة ضروریة للتمكین من التخلص التدریجي من التدخالت الغذائیة الطارئةفرص كسب  •
 

 قطاع الصحة    
 

 االحتیاجات  
 

التنفسي الحادة  األمراض  الشائعة الرئیسیة التي تحتاج إلى معالجة ھي التھابات الجھاز  •
جرى اإلبالغ عن حاالت الحصبة المشتبھ بھا من كیرینیك والجنینة   .واإلسھال والمالریا 

 بارانقا وُكلبُس.  وفورو

أبلغت وزارة الصحة بالوالیة عن تأكید ثالث حاالت إصابة بفیروس كورونا المستجد خالل   •
التراكمي لحاالت فیروس كورونا المستجد إلى  المدة المشمولة بالتقریر، وبذلك یرتفع العدد 

حاالت وفاة مرتبطة بھا. جرى اإلبالغ عن عدم وجود حاالت  10حالة، بما في ذلك  65
 .بین النازحین في نقاط تجمع النازحین داخل وخارج مدینة الجنینة

جمیع مواقع تجمع النازحین مزدحمة والشواغل الصحیة الرئیسیة ھي احتماالت تفشي   •
 . راض على نطاق واسع خاصة عندما تبدأ األمطار األم 

 
 االستجابة 

 
محلیتي شخًصا داخل الجنینة وتقوم العیادات المتنقلة بدعم النازحین في    51,373عدد  جرى تقدیم الخدمات الصحیة ل •

 .كرینیك وبیضا

مرفقًا   33مرفقًا صحیًا أولیًا في  الجنینة وما حولھا بما في ذلك  41یعمل نظام شبكة اإلنذار المبكر واإلنذار واالستجابة في   •

عیادات صحیة متنقلة تخدم النازحین المتأثرین داخل مدینة الجنینة وثمانیة مرافق صحیة ثابتة /    10وصحیًا مؤقتًا / ثابتًا  

 .متنقلة خارج المدینة 

جرى تقدیم عشر مجموعات من اإلمدادات الطبیة للشركاء الذین یخدمون النازحین في مواقع تجمع النازحین لمعالجة فجوة   •

 .اإلمدادات األدویة

 .یجري االنتھاء من مسودة خطة التحصین التي تستھدف األطفال دون سن الخامسة داخل وخارج الجنینة •

ن تسجیل الفئات المستھدفة ذات األولویة وتدریب الكوادر الطبیة وسیبدأ  التطعیم ضد فیروس كورونا: جرى االنتھاء م •

 .التطعیم عند وصول اللقاحات من الخرطوم

 الفجوات والقیود 
 

 محدودیة التمویل ونقص اإلمدادات الطبیة.  •
 

,000124  
األشخاص الذین تلقوا 

داخل الجنینة الطعام  

51,373 
  جرىاألشخاص الذین 

الوصول إلیھم بالخدمات 
 الطبیة األساسیة

http://www.unocha.org/
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لتغذیةقطاع ا  
  

 االحتیاجات 
 

توسیع نطاق خدمات التغذیة في مواقع تجمع النازحین الجدیدة في المدینة والمناطق خارج   •
 .الجنینة بما في ذلك المجتمعات البدویة المتضررة

النساء الحوامل والمرضعات واألطفال  حملة الفحص الشامل لمحیط منتصف الذراع لتغطیة   •
 شھًرا في نقاط تجمع النازحین.   59و  6الذین تتراوح أعمارھم بین  

 
 االستجابة 

 
موقعًا لتجمعات   22یجري تنفیذ أنشطة برنامج العیادات الخارجیة العالجیة / برنامج التغذیة التكمیلیة المستھدفة في   •

 .النازحین

یعانون من سوء التغذیة الحاد في مواقع العیادات الخارجیة خالل الشھرین  طفل   700جرى استقبال ما یقرب من   •

الماضیین. حیث كانت ھناك زیادة كبیرة في حاالت سوء التغذیة الحاد الشدید وسوء التغذیة الحاد المعتدل في مواقع معالجة  

 .سوء التغذیة الحاد والشدید على مستوى المجتمع المحلي الكلي

حة الوالئیة لتعزیز خدمات الجودة لتحقیق االستقرار في مستشفى الجنینة لتمكین عالج األطفال الذین  جرى دعم وزارة الص •

 .یعانون من سوء التغذیة الحاد الشدید ومن مضاعفات طبیة 

طفل والنساء   30,000نفذت وزارة الصحة الوالئیة حملة فحص واسعة النطاق لمحیط منتصف الذراع استھدفت أكثر من  •

 الحوامل والمرضعات في مواقع تجمع النازحین. 

 الفجوات والقیود 
 

 أثرت المسائل األمنیة على نقل اإلمدادات الغذائیة إلى بیضا والمناطق المحیطة بھا.  •
 

 حمایة الطفل  –  قطاع الحمایة   
 

 االحتیاجات 
 

 .المساحات الصدیقة لألطفال وتوفیر الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات اإلحالة األخرى •

 .البحث عن األسرة ولم شملھا لألطفال غیر المصحوبین / المنفصلین عن ذویھم •

 .توفیر المالبس •

 .توعیة األطفال واألسر حول حمایة الطفل •

 .یف السلبیة مثل التسول، مما یعرضھم لقضایا الحمایةیلجأ األطفال إلى استراتیجیات التك  -الغذاء  •

 .إزالة الذخائر غیر المنفجرة وتوفیر جلسات التوعیة بخطر األلغام •

 
 االستجابة 

 
 .منشط یقدمون خدمات حمایة الطفل 45مساحة صدیقة لألطفال في نقاط تجمع النازحین مع  15جرى إنشاء  •

 .أطفال مع أسرھم 9طفالً، جرى بالفعل لم شمل  48شملھا إلى تقدیم خدمات البحث عن األسرة ولم  •

 .واالجتماعيطفالً الدعم النفسي  800تلقى  •

 .فتاة توعیة حول العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك مسارات اإلحالة 238تلقت  •

 .بحمایة الطفلمراھقة وامرأة تدریبات للتوعیة فتاة  1,000طفل و 2,400تلقى  •

 .طفالً للحصول على دعم إضافي 70تمت إحالة  •

4,608 

األطفال الذین جرى الوصول 
إلیھم من قبل شركاء حمایة 

 الطفل 

693 
األطفال المصابین بسوء التغذیة 

مواقع  الذین استقبلتھمالحاد 
العیادات الخارجیة في الشھرین  

 الماضیین 
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 .جرى توزیع مستلزمات المراھقین ومجموعات الترفیھ والخیام وحصائر للجلوس •

 .شخًصا  180شبكة مجتمعیة لحمایة الطفل وتدریب  14إنشاء  •

 منفصلین عن ذویھم.لتسجیل األطفال ال تقییم  خدمات البحث عن األسرجار  •

 
 الفجوات والقیود 

 
 .ھناك حاجة إلى المزید من المساحات الصدیقة لألطفال •
ال یستطیع النازحون شراء األدویة ألنھم فقدوا بطاقات التأمین الطبي الخاصة بھم أثناء األزمة. قد یؤدي ذلك إلى ظھور   •

 .سلبیة وقضایا تتعلق بالحمایة تأقلم اتاستراتیجی
 احتیاجات ضخمة وموارد محدودة. •

 

 
  من العنف القائم على النوع االجتماعي –قطاع الحمایة        

 
 االحتیاجات 

 
  87,000لمناھضة العنف القائم على النوع االجتماعي وشركائھ  حدد القطاع الفرعي  •

 .شخص لتلقي الدعم 
العنف القائم على   من  بما في ذلك ة حدد تقییم االحتیاجات المشترك بین الوكاالت الحمای •

النوع االجتماعي، والتحرش الجنسي، واالعتداء الجسدي، بوصفھا أھم بواعث القلق  
 .اطق المحیطة بھافي مواقع تجمع النازحین والمن

لوحظ ارتفاع مستویات الضغط النفسي بین النساء والفتیات النازحات، واالزدحام  •
 .شدید، والنقص في الخدمات األساسیة

 
 االستجابة 

 
النفسیة وخدمات   • األولیة  اإلسعافات  تقدیم  بالوالیة   االجتماعیة  والرعایة  الصحة  االجتماعیون من وزارة  العاملون  الدعم  یواصل 

 .النفسي واالجتماعي في مواقع تجمع النازحین ورصد مخاوف الحمایة بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي

رجالً في مواقع تجمع النازحین    170و امرأة وفتاة    1,123وصلت مجموعة العمل المعنیة بالعنف القائم على النوع االجتماعي إلى   •

العنف ا للمخاطر  وقدمت جلسات توعیة حول  للنساء والفتیات األكثر عرضة  المتاحة  الدعم  النوع االجتماعي وخدمات  لقائم على 

 .والناجین من العنف القائم على النوع االجتماعي

على النساء والفتیات األكثر عرضة للمخاطر وھن    حقیبة من حقائب اللوازم الصحیة النسائیة    3,700ما یقرب من    وزع الشركاء •

مجموعة حقائب اللوازم الصحیة النسائیة في اإلمام    180و مجموعة في مكتب محلیة الجنینة،    800وھذا یشمل    في سن اإلنجاب،

في    945في مكتب القضاء،    123في دار المفوض،    134في  مكتب الثقافة واإلعالم،    362في مكتب الضرائب، و   60الكاظم، و 

حقیبة في مدرسة الصداقة. وخالل عملیة التوزیع، جرت توعیة النساء والفتیات بالعنف    619وفي دونكي دیسا،    450جامعة الجنینة،  

الشخصیة، وكیفیة   والنظافة  النوع االجتماعي،  القائم على  العنف  المتاح لضحایا  والدعم  النوع االجتماعي، والخدمات  القائم على 

 .استخدام مجموعات حقائب اللوازم الصحیة النسائیة

والفتیات بالعنف القائم على النوع االجتماعي، ومسارات اإلحالة المحدثة، والنظافة الشخصیة، وكیفیة استخدام حقائب  توعیة النساء   •

 .النسائیة اللوازم الصحیة  

یستمر الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي في تلقي الدعم النفسي والدعم الصحي، بما في ذلك اإلدارة السریریة لضحایا   •

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

اإلدارة   • لتوسیع خدمات  الحكومیة  الدولیة غیر  المنظمات  مع  االجتماعي  النوع  المبني على  بالعنف  المعنیة  العمل  تنسق مجموعة 

 .نھا في مسارات اإلحالة الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعيالسریریة لضحایا االغتصاب في مرافقھا الصحیة الحالیة وتضمی

 .دعم النقل من أجل اإلحالة والمساعدات المالیة للناجیات من العنف القائم على النوع االجتماعي والنساء والفتیات المتأثرات •
 

670,3  
 الوصول إلیھم من خالل جرىاألشخاص الذین 

األولیة   اإلسعافاتو  الدعم النفسي واالجتماعي
ونظام البحث عن المفقودین وجمع  اإلحالةو  النفسیة

 صدیقة للطفل المالئمة /المساحات وال شمل األسر
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 الفجوات والقیود 
 

ملیون    2المقدرة بنحو    -للعنف القائم على النوع االجتماعي ومدتھا ستة أشھر  تبلغ فجوة التمویل الحالیة لخطة االستجابة الطارئة   •

 .ملیون دوالر  1.6  -دوالر أمریكي  

امرأة وفتاة في سن اإلنجاب داخل وخارج   50,000نحو إلى حقائب اللوازم الصحیة النسائیة  الدعم المادي، بما في ذلك مجموعات   •

ق والقرى المتضررة األخرى، والمجموعات السكانیة المضیفة األكثر عرضة للمخاطر والتي  مدینة الجنینة، والعائدین إلى كریندین

 .تؤوي النازحین 

ساعة    24دعم الحفاظ على الخدمات في الزاویة السریة للعنف القائم على النوع االجتماعي في مستشفى الجنینة التعلیمي على مدار  •

 .النازحین لتوفیر الدعم النفسي االجتماعي  في الیوم ومساحات سریة مؤقتة خارج مواقع تجمع

ھناك نقص في األخصائیین االجتماعیین واألخصائیین النفسیین ذوي الخبرة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لتغطیة   •

 .جمیع مواقع التجمع والمناطق المتضررة خارج الجنینة 

للنساء   • یمكن  اآلمنة حیث  المساحات  والتوعیة واإلبالغ عن  نقص  المعلومات  على  والحصول  بشبكاتھن  االتصال  إعادة  والفتیات 

 .الحوادث

بناء القدرات السریع (جلسات التوعیة) لمقدمي خدمات الخط األول التي تستھدف األخصائیین االجتماعیین والقابالت والشرطة،   •

 .التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي وخاصة فیما یتعلق باإلحاالت والنھج الذي یركز على الناجین في 

 .ھناك حاجة إلعادة تنشیط ودعم شبكات الحمایة المجتمعیة. سیساعد ھذا في ربط المجتمعات المتأثرة بمقدمي الخدمات  •

 قطاع المآوي / المواد غیر الغذائیة   
 االحتیاجات 

 . توفیر المآوي / مساعدات المواد غیر الغذائیة لألشخاص المتأثرین    • 

 ستجابة اال
أسرة نازحة من معسكر أبو ذر للنازحین ومنطقة الجبل  تلقت المساعدات في   1,600حوالي   •

 نقاط تجمع جدیدة للنازحین داخل الجنینة. سبع 

موقع تجمع جدید للنازحین في الجنینة مجموعات كاملة    18شخص في    20,000تلقى حوالي   •

 .من المواد غیر الغذائیة

  2,000التسجیل للحصول على مساعدات المآوي جاري في جوكر ونیورو وبوتینقیو مستھدفًا   •

 .أسرة للحصول على الدعم النقدي للمآوي

مجموعة من مستلزمات المآوي في حاالت الطوارئ على العائدین   10,000سیجري توزیع  •

 .في أماكنھم األصلیة 

 

 الفجوات والقیود 
 

 .مجموعة من المواد غیر الغذائیة  10,000ھناك فجوة قدرھا   •

 .من التحدیات التنقل المستمر للعائالت من مكان إلى آخر •

 .العدید من النازحین وثائق الھویة الشخصیة الخاصة بھمفقد  - ھناك حاجة لنظام تسجیل فعال  •

 
 
 
 
 
 
 

15,506 
الوصول   جرىاألشخاص الذین 

 إلیھم من خالل المواد غیر الغذائیة 
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قطاع المیاه والمرافق الصحیة والنظافة  
  
 الحتیاجات ا
 

أدنى   • المیاه بحد  الطوارئ،    10توفیر  المیاه، وبناء مراحیض  الیوم، وتخزین  تأھیل  لترات في  وإعادة 
مناطق   وتحدید   الصلبة  النفایات  من  التخلص  توفیر  النظافة؛  مجموعات  وتوفیر  الثابتة.  المراحیض 

 التخلص منھا داخل مواقع تجمع النازحین.  تكثیف االستجابة خارج الجنینة 
لما ال یقل  دة تأھیل المضخات الیدویة المتعطلة في منطقة الجبل. تخزین المیاه وصنابیر توزیع المیاه  إعا •

 لتر وتركیب مضخات یدویة جدیدة 15,000  –  10,000عن  
 

 االستجابة 
 

 . نقطة تجمع للنازحین داخل المدینة من قبل شركاء المیاه والمرافق الصحیة والنظافة  65جرى الوصول إلى   •
 .طن قمامة خالل األسبوع الماضي  150نقل الشركاء   •
 .موقعًا لتجمع للنازحین  20الفجوات، بما في ذلك تركیب المصابیح في  بدأ شركاء جدد عملیاتھم وسد   •
 .مایو بمشاركة القطاع القومي  5جرى عقد اجتماع القطاع األسبوعي في  •
قیام قطاع المیاه والمرافق الصحیة والنظافة العامة بإنشاء مجموعات عمل فنیة لمواجھة التحدیات التقنیة (مثل نقص المساحة   •

 . مات)، ال سیما فیما یتعلق بأنشطة المرافق الصحیة والنظافة. واستدامة الخد
 

 الفجوات والقیود 
 

 ال یزال نقص المساحة لبناء مراحیض الطوارئ في مواقع تجمع النازحین أمًرا بالغ األھمیة.  •
 .ر مستدامأصبحت إمدادات المیاه مشكلة أیًضا، حیث إن نقل المیاه بالشاحنات لمثل ھذا العدد الكبیر من السكان غی  •

 

 

91,600 
األشخاص الذین تلقوا خدمات 

 میاه الشرب المأمونة
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