
حة لمنظمة الهجرة الدول�ة اإلستجا�ة المق��

التم��لاألهداف
المطلوب

األشخاص
� المستهدف��

انقاذ الح�اة واالستجا�ة لالحت�اجات خالل المساعدة اال�سان�ة
٦٦.٥١٨.٠٠٠١.١٧٨.٥٠٠والحما�ة

وح من خالل � معالجة الدوافع واآلثار ط��لة المدى لألزمات وال��
� ومنع األزمات

� التعا��
٧٠.٨٦٢.٠٣٦٨٠٠.٠٠٠اإلس�ثمار ��

٢١.٢٥٠.٠٠٠١٢٠.٠٦٠تع��ز التأهب والحد من مخاطر ال�وارث

� إ�جاد نظام فاعل وثا�ت لالستجا�ة لألزمات
١٢.٠٠٠.٠٠٠٠المساهمة ��

� السودان 
� السودان العتماد نهج مت�امل لمواجهة تحد�ات الهجرة واألزمات ��

الدول�ة للهجرة �� المنظمة  تخطط 
المنقذة  المت�املة  المساعدة اإل�سان�ة  � األزمات. و�شمل ذلك توف�� 

التنقل �� أ�عاد  إدارة   �
السودان �� ودعم شعب 

 �
�� الحرجة  الفجوات  لمعالجة  األساس�ة  الخدمات  وتوف��   

�
ضعفا األ���  لألشخاص  القطاعات  والمتعددة  للح�اة 

المجتمعات المحرومة مع أ��� االحت�اجات غ�� المل�اة لدعم القدرة ع� الصمود. �لزم ات�اع نهج مت�امل يتما�� مع 
وح الق�ي والهشاشة  � ا لل�� � اإل�سان�ة والتنم�ة والسالم لضمان معالجة الدوافع الحال�ة والموجودة مس�ق� العالقة ب��

، وتحقيق االستقرار المجتم�� والحلول الدائمة.

رؤ�ة المنظمة الدول�ة للهجرة

 � المهاج��ن الداخل��
المهاجر الداخ��
� داخل�ا  النازح��

المهاجر الدو��
� � المجتمع الس�ان المحلي��

� الال��
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المجموعات األساس�ة المستهدفة

معلومات االتصال

+٢٤٩
ص.ب ٨٣٢٢

هاتف: 
�دي لمنظمة الهحرة  العنوان ال��

١٥٦٥٥٤٦٠٠/١/٢

iomkhartoum@iom.int
خط مساعدة المنظمة الدول�ة للهجرة

Unit:&nbspPSUsudan@iom.int

التم��ل المطلوب
١٧٠,٦٣٠,٠٣٦ دوالر ام����

� الس�ان المستهدف��
٢,٠٩٨,٥٦٠

ال��ان المستهدف
٨٥
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٢٠٢٠األهداف

إنقاذ األرواح واالستجا�ة لالحت�اجات من خالل المساعدة اإل�سان�ة والحما�ة

٢١.٣٨٨.٥٠٠المأوى والمعسكرات  والمواد غ�� الغذائ�ة

� حاالت الطوارئ
٢٨.٤٤٦.٥٠٠توف�� الم�اە وال�ف الص�� والنظافة ��

٧.٠٣٣.٠٠٠الدعم الص�� الم�ا��

١.٦٥٠.٠٠٠الحما�ة

٨.٠٠٠.٠٠٠مساعدة الحركة

� والوقا�ة من األزمات
� التعا��

وح من خالل االس�ثمار �� � معالجة الدوافع واآلثار ط��لة المدى لألزمات وال��

� المواقف االنتقال�ة وما �عد األزمات
١٢.٠٠٠.٠٠٠توف�� الم�اە وال�ف الص�� والنظافة ��

٢٢.٨٦٢.٠٣٦استقرار المجتمع

١٥.٠٠٠.٠٠٠حلول دائمة

٢١.٠٠٠.٠٠٠بناء السالم والحفاظ عل�ه

تع��ز التأهب وتقل�ل مخاطر ال�وارث

١١.٠٠٠.٠٠٠الوقا�ة من ال�وارث

١٠.٠٠٠.٠٠٠التأهب للطوارئ

٢٥٠.٠٠٠نقاط الدخول

� نظام استجا�ة لألزمات قائم ع� األدلة وفعال
المساهمة ��

وح � ٥.٠٠٠.٠٠٠ت�بع ال��

٧.٠٠٠.٠٠٠خدمات الدعم لجهات االستجا�ة

١٧٠.٦٣٠.٠٣٦إجما�� التم��ل المطلوب

٢٠٢٢ ( تفص�ل متطل�ات التم��ل (�الدوالر األم����
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تحل�ل المحتوي

� عا�� ٢٠١٩ و٢٠٢٠ نحو تحقيق الم��د من الح�م الد�مقرا�� �ش�ل  ا. وقد تأثر التقدم الذي تم إحرازە ب�� ا صع�� ا وأمن�� ا س�اس��
�
تواجه جمهور�ة السودان س�اق

� األطراف العسك��ة  � ٢٥ أ�ت��ر ٢٠٢١، مما أدى �ش�ل فعال إ� إنهاء اتفاق�ة تقاسم السلطة السا�قة ب��
كب�� من خالل االس��الء العسكري ع� السلطة ��

� جميع أنحاء ال�الد، وسط 
� الخرطوم و��

� واالحتجاجات ��
� العص�ان المد��

� مجلس الس�ادة. جددت هذە الحادثة دعوات لجان المقاومة لالنخراط ��
والمدن�ة ��

أثار  األساس�ة. �ما  الخدمات  ع�  الحصول  وعدم  التهم�ش  من  ا  عقود� شهدت  ح�ث   ،٢٠٢١ ونوفم��  س�تم��   � ب�� السودان،  ق  ��� بور�سودان  حصار 
االحتجاجات.

� شمال وجنوب وغرب 
� الجماعات المسلحة، مما زاد من مخاوف حما�ة الس�ان. و�شمل ذلك أعمال عنف جد�دة �� إ� جانب هذە التطورات الس�اس�ة، استمرت الخالفات ب��

� من دول  � ٣١ د�سم�� ٢٠٢٠. �ما أن السودان مض�ف ط��ل األمد لالجئ��
� دارفور (يونام�د) ��

�� �
� �دأت �عد انتهاء تف��ض �عثة األمم المتحدة واالتحاد األف���� دارفور وال��

� عام ٢٠٢٢ ح�ث من المرجح 
� من منطقة ت�غراي �� ا ع� نطاق واسع من الالجئ�� ا إضاف�� ق السودان تدفق� مجاورة أخرى مثل جنوب السودان و�ثي���ا. من المتوقع أن يتل�� ��

� المجتمعات المض�فة ور�ما يؤدي إ� توترات جد�دة.
� المخ�مات و��

اف الموارد �� � � إثي���ا، مما ي��د من است��
أن تتصاعد األزمة ��

� عام ٢٠٢٢ �س�ب هشاشة الوضع الس�ا�� وعدم االستقرار االجتما�� واالقتصادي المستمر ونقص 
� مواجهة العد�د من التحد�ات المعقدة والمتداخلة ��

س�ستمر السودان ��
� دفع االحت�اجات اإل�سان�ة، وز�ادة ال�اع ع� 

�� ، � الخدمات األساس�ة. س�ستمر ال�وارث ال�طيئة والمفاجئة، ال س�ما تلك الناجمة عن الجفاف والف�ضانات والتدهور البي��
� ١٤٫٣ مليون شخص �حتاجون إ� مساعدات إ�سان�ة، هناك ما �قرب  الموارد المحدودة، مما يؤدي إ� حاالت نزوح جد�دة أو ثان��ة، وجعل العودة المستدامة صع�ة. من ب��
 �

� (نظرة عامة ع� االحت�اجات اإل�سان�ة �� ر�ن من األزمة أو المستضعف�� ، و ٩٫٣ مليون من الس�ان المت�� � ا، و ٩٠٠ ألف عائد، و ١٫٢ مليون ال�� من ٢٫٩ مليون نازح داخل��
ائ�ة للناس، ح�ث أصبح  السودان (HNO) ، ٢٠٢٢). أدت األزمة االقتصاد�ة مع ز�ادة معدالت ال�طالة وارتفاع معدالت ال�طالة وأسعار السلع األساس�ة إ� الحد من القوة ال��
. أثرت  � ذلك الصحة العقل�ة والدعم النف�� واالجتما��

� ذلك الغذاء والماء والرعا�ة الصح�ة، �ما ��
ل�ة األساس�ة �ما �� � جزء كب�� من الس�ان غ�� قادر�ن ع� تلب�ة احت�اجاتهم الم��

� السودان ح�ث يواجه ما �قدر �ـ 
�� �

� ز�ادة انعدام األمن الغذا��
، مما ساهم ��  ع� اإلنتاج الزرا��

�
ا� سلب�ا � عام ٢٠٢٠ و كوف�د -١٩واألزمة االقتصاد�ة تأث��

الف�ضانات الشد�دة ��
؛ �حتاج ١٠٫٤ مليون شخص إ� المساعدة الصح�ة ألنهم ال �ستط�عون  �

اءات من انعدام األمن الغذا�� ١٠٫٩ مليون شخص المرحلة الثالثة والرا�عة من التص��ف الدو�� لل��
 .(٢٠٢٢ ، � وغ�اب األدو�ة والمعدات األسا�� � من موقعهم، والعد�د من الع�ادات مكتظة أو مغلقة �س�ب نقص الموظف�� � غضون ساعت��

�� �
الوصول إ� مركز ص�� وظ���

ا من ٣١  � دورات سن��ة. اعت�ار�
� تحدث �� ا وح� الضنك والش�كونغون�ا، وال�� � السودان مثل المالر�ا وال�ول��

� السنوي لألمراض المتوطنة ��
تتفاقم األزمة الصح�ة �س�ب التف��

 �
د�سم�� ٢٠٢١، �ان هناك ٤٦٥١٨ حالة مؤكدة لـ COVID-١٩ و٣٣٣١ حالة وفاة ذات صلة منذ �دا�ة ال��اء (لوحة معلومات الطوارئ الصح�ة لمنظمة الصحة العالم�ة ��

� ال �حصلون ع� الم�اە 
را. وهناك ١٢٫١ مليون شخص إضا�� � األ��� ت�� السودان)، ح�ث أ�لغت جميع الوال�ات الـ ١٨ عن حاالت - الخرطوم والج��رة وكسال والقضارف من ب��

� وسوء التغذ�ة واألزمات المتعلقة �الصحة، ٢٠٢٢). 
ور�ة لمعالجة انعدام األمن الغذا�� أو مرافق ال�ف الص�� األساس�ة أو مرافق غسل ال�دين �الماء والصابون، و�� أمور ��
� عام ٢٠٢٢.

ا ما يتأثر الس�ان النازحون بهذە األحداث �ش�ل غ�� متناسب، و�التا�� فهم �حاجة إ� مساعدة إضاف�ة �� غال��

الت�سيق

 � ت�سق المنظمة الدول�ة للهجرة وتتعاون مع حكومة السودان ع� المستوى الف�درا�� ومستوى الوال�ات ومع الوزارات التنف�ذ�ة المختلفة �شأن التخط�ط الف��
 �

� واالنتقال والتنم�ة والعمل المتعلق �الهجرة. المنظمة الدول�ة للهجرة �� جزء من ف��ق األمم المتحدة القطري و�شارك ��
مجة المتعلقة �العمل اإل�سا�� وال��

غ��  والمنظمات  المتحدة  األمم  و�االت  من  العد�د  مع  وثيق  �ش�ل  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  تعمل  العمل�ات.  إدارة  وف��ق   �
اإل�سا�� للعمل  القطري  الف��ق 

 � � ت�سيق القطاع و�شارك مع مفوض�ة األمم المتحدة السام�ة لشؤون الالجئ��
وع. �شارك المنظمة الدول�ة للهجرة �� � لتنف�ذ الم�� �اء المجتمعي�� الحكوم�ة وال��

إدارة  عمل  ومجموعة  القطاعات،   � ب�� الت�سيق  � مجموعة 
�� ا عضو  أ�ض� للهجرة ��  الدول�ة  المنظمة  المختلطة.  والهجرة  الت�بع  م�افحة  � مجموعة عمل 

��
 �

ا من عام ٢٠٢١، ت�سق المنظمة الدول�ة للهجرة مع �عثة األمم المتحدة المت�املة للمساعدة االنتقال�ة �� المعلومات، ومجموعة عمل الحلول الدائمة. اعت�ار�
� التخط�ط للم�ادرات 

شد المنظمة الدول�ة للهجرة ب�طارها ال�شغ��� ألزمة الهجرة �� � ع� دعم انتقال السودان �عد مغادرة اليونام�د. �س�� ك�� السودان مع ال��
� ال�الد لدعم خطة 

ق�ل وأثناء و�عد حاالت الطوارئ لتقد�م المساعدة اإل�سان�ة الشاملة واإلنعاش و�ناء السالم. تم تصم�م م�ادرات المنظمة الدول�ة للهجرة ��
� ٢٠٢٢-٢٠٢٣، من المتوقع أن �كون هناك انتقال من إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة 

�� . � االستجا�ة اإل�سان�ة السن��ة وخطة االستجا�ة اإلقل�م�ة لالجئ��
� اإل�سان�ة والتنم�ة والسالم،  ا �م�ادئ وأهداف العالقة ب�� م برامج المنظمة الدول�ة للهجرة أ�ض� � � المستدام. تل��

اإلنمائ�ة إ� إطار األمم المتحدة للتعاون اإلنما��
وأهداف التنم�ة المستدامة، و�طار حو�مة الهجرة، واالتفاق العال�� �شأن الهجرة.

مقدرات المنظمة الدول�ة للهجرة 

� عام ٢٠٠٠ ثم 
� الخرطوم ��

� عام ١٩٩٨ ، افتتحت المنظمة الدول�ة للهجرة مكتبها الرئ��� ��
� المنظمة الدول�ة للهجرة ��

�عد أن أصبح السودان دولة عضو ��
� السودان لديها مكتب رئ��� واحد 

ا. اعت�ارا من د�سم�� ٢٠٢١ ، المنظمة الدول�ة للهجرة �� � جميع أنحاء ال�الد ع� مدار ٢١ عام�
أ�شأت عدة م�اتب فرع�ة ��

) ؛ جنوب دارفور (ن�اال) ؛ غرب كردفان،  � ). غرب دارفور (الجن�نة) ؛ وسط دارفور (زالن�� � ذلك: شمال دارفور (الفا��
� الخرطوم و�سعة م�اتب فرع�ة �ما ��

��
 �

، كسال  والقضارف (القضارف). �اإلضافة إ� ذلك ، لدى المنظمة الدول�ة للهجرة مركز موارد المهاج��ن واالستجا�ة �� � ، أب�� الفولة ؛ جنوب كردفان، �ادق��
ق دارفور  �� �

� كسال ؛ مع خطط إل�شاء م�اتب ��
� يونيو ٢٠٢١ ��

ا �� � القضارف ومركز آخر للهجرة تم افتتاحه حديث�
الخرطوم ، ومركز استجا�ة المهاج��ن ��

ق دارفور والن�ل األزرق والن�ل األب�ض والوال�ة  � وال�ات ��
� جميع الوال�ات مع م�اتب مع برامج إضاف�ة ��

والن�ل األزرق. المنظمة الدول�ة للهجرة لديها برامج ��
� ذلك ال�اع وال�وارث والهشاشة. لدى المنظمة 

الشمال�ة وال�حر األحمر. �مصدر للهجرة وعبورها ومقصدها ، يتعامل السودان مع أ�عاد متعددة لألزمة �ما ��
ي. � تغ�� ط�ف المساعدة للتنقل ال��� � العد�د من المجاالت المواض�ع�ة ال��

امج �� � السودان مجموعة متنوعة من المشار�ــــع وال��
الدول�ة للهجرة ��

١. اإلستجا�ة اإل�سان�ة: المأوى والمواد غ�� الغذائ�ة ، والم�اە وال�ف الص�� والنظافة والصحة ، واالستعداد للطوارئ.
� و�عادة اإلدماج والقدرة ع� الصمود: س�ل الع�ش وتول�د الدخل ، واستقرار المجتمع ، والحلول الدائمة ، والتماسك االجتما�� ، و�ناء السالم ، 

٢. التحول والتعا��
والحد من مخاطر ال�وارث

، و�دارة الهجرة والحدود، ومصفوفة ت�بع  � ��� اك المغ�� ٣. إدارة الهجرة والتنم�ة: حما�ة المهاج��ن ومساعدتهم ، وال�حث عن المفقودين، وهجرة ال�د العاملة، و���
، والخدمات الصح�ة للمهاج��ن. � وح، و�دارة الب�انات، والمساعدة ع� العودة الطوع�ة و�عادة اإلدماج، واإلخالء ألس�اب إ�سان�ة، و�عادة التوط�� � ال��
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المأوى والمستوطنات واألصناف غ�� الغذائ�ة

األشخاص المستهدفون:
� وعائد ومجتمعات متأثرة �األزمات ٢٥٠٠٠٠ نازح وال��

الجهات المستهدفة:
� الظروف المع�ش�ة للفئات الضع�فة من الس�ان،  ، السلطة اإلدار�ة المحل�ة. ستعمل تدخالت المأوى والمواد غ�� الغذائ�ة ع� تحس�� �

هيئة العون اإل�سا��
� المجموعات الضع�فة. س�شمل األ�شطة: � العودة اآلمنة أو إعادة توط��

وح العال�ة أو المساهمة �� � واستهداف المخ�مات والمجتمعات ذات معدالت ال��

وح و�جراء مسوحات للمأوى وتقي�مات االحت�اجات لتحد�د وترت�ب أول��ات األ� واألفراد األ���  � استخدام المعلومات المقدمة من خالل مصفوفة ت�بع ال��
� الخط. مع احت�اجاتهم.

� وتقد�م المساعدة �� � ذلك ال�ساء واألطفال وك�ار السن والمعوق��
� ذلك األشخاص ذوي االحت�اجات الخاصة �ما ��

 �ما ��
�
ضعفا

ا �ما يتما�� مع معاي��  � وتوز�ــــع: (١) مجموعات المواد غ�� الغذائ�ة ؛ (٢) مواد صد�قة للب�ئة لمجموعات مأوى الطوارئ المحسنة المقبولة محل�� اء وتجه�� ��
 ومناس�ة للمناخ. س�تم ت�سيق 

�
� دائمة، تكون مقبولة ثقاف�ا القطاع ؛ (٣) مجموعات إصالح المأوى ؛ (٤) مواد من مصادر محل�ة وصد�قة للب�ئة لبناء مال��

محت��ات الطقم مع مأوى الطوارئ والمواد غ�� الغذائ�ة وتكي�فها مع االحت�اجات المحددة والس�اق ل�ل منطقة. 
� �ستهدف  ال�� الدائمة  أو  االنتقال�ة   � المال�� اف ع�  � واإل�� الف�� والدعم  البناء  الطوارئ و�رشادات   � التجميع والص�انة لمال�� تقن�ات  التدر�ب ع�  توف�� 

، مما �ضمن تجميع اله�ا�ل أو بنائها �ش�ل ج�د. � �اء المحلي�� المستف�دين وال��
� دائمة �الت�سيق مع مزود الخدمة. � لتوظ�ف العمال المهرة لبناء مال�� توف�� النقد للمستف�دين المستهدف��

� ذلك استخدام المعلومات ، والتعل�م ، ومواد االتصال حسب الحاجة، لأل� الضع�فة لدعم االستعداد والوقا�ة �ش�ل أفضل 
عقد جلسات االستدامة، �ما ��

. � � قد تؤثر ع� المال�� ) ال�� � � من صنع اإل�سان والطب�ع�ة (خاصة مخاطر الف�ضانات ومخاطر إعادة التوط�� من المخاطر ال��

� حاالت الطوارئ
توف�� الم�اە وال�ف الص�� والنظافة ��

: � عدد األشخاص المستهدف��
� وعائد ومجتمعات متأثرة �األزمات  ٦٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ نازح وال��

الجهات المستهدفة:
اعات وال�وارث �استخدام  � ا �س�ب ال��

�
. س�تم تقد�م المساعدة المنقذة للح�اة لألشخاص الذين نزحوا حديث وزارة الري والم�اە والب�ئة ال�ف الص��

� الوصول إ� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة �مساعدة خدمات واش و س�شمل األ�شطة: نهج اإلنعاش الم�كر لتحس��

� ذلك اس�ب�انات المعرفة والمواقف والممارسات  لفهم ممارسات النظافة و�م�ان�ة الوصول إ� نقاط الم�اە ومخاوف السالمة 
إجراء تقي�مات النظافة �ما ��

والمخاطر إل�الغ برامج  واش. ستضمن استطالعات المعرفة والممارسات والمهارات أن �شمل المجموعات المسؤولة �ش�ل أسا�� عن جمع الم�اە، وكذلك 
األشخاص ذوي االحت�اجات الخاصة، والمجموعات الممثلة تمث�ال ناقصا مثل األشخاص ذوي اإلعاقة ، وال�ساء ، والفت�ات.

 �
� حاالت الطوارئ ��

حفر آ�ار جد�دة، تمد�د ش��ات الم�اە، ترك�ب أو إعادة تأه�ل المضخات ال�دو�ة، ق��ة الطوارئ، أحواض الم�اە وتوف�� الم�اە �الشاحنات ��
� اليوم (ل�� � ع) �د).

ا للفرد �� � حالة عدم وجود مصادر الم�اە ل��ادة �م�ة الم�اە لمعاي�� اسف�� SPHERE من ٧٫٥ - ١٥ ل��
توف�� مصادر طاقة مستدامة وصد�قة للب�ئة مثل تكنولوج�ا الطاقة الشمس�ة ل�شغ�ل نقاط الم�اە.

� وتوف�� بناء القدرات ع� عنا� معالجة الم�اە لدعم أ�شطة  توز�ــــع عالمات تنق�ة الم�اە ومرشحات الم�اە ع� المنازل المعرضة للخطر وال�لور ع� الفني��
� الوصول إ� مصادر الم�اە اآلمنة. مراق�ة جودة الم�اە لتحس��

� وتوز�ــــع قطع الغ�ار واألدوات الالزمة لص�انة و�عادة تأه�ل مرافق الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة. تجه��
ا من �ل مرحاض �ما يتما�� مع معاي�� اسف�� و�عادة تأه�ل  � بناء مراح�ض إضاف�ة حساسة للج�س والعمر واإلعاقة مع مرافق لغسل األ�دي ال ت��د عن ٥٠ م��
� الممارسات الصح�ة أثناء حاالت الطوارئ. إطالق حمالت تع��ز النظافة من خالل التواصل  وص�انة مرافق ال�ف الص�� لمنع تلوث الم�اە الجوف�ة وتحس��
مع  التواصل  ذلك   �

�� �ما  المحل�ة  والمجتمعات  السلطات  مع  �الت�سيق  المحسنة  النظافة  �ممارسات  الو��  ل��ادة  المجتمع�ة   والمشاركة  المخاطر  �شأن 
األشخاص ذوي االحت�اجات الخاصة والمجموعات الممثلة تمث�ال ناقصا.

وتوكوالت إدارة النفا�ات  ا. توف�� التوج�ه واألدوات ل�� � األمراض مثل كوف�د- ١٩ وال�ول��
دعم المجتمعات لتط��ر تداب�� العدوى والوقا�ة والس�طرة  إلدارة تف��

. � الصل�ة مثل جمع القمامة لمنع التلوث البي��
� ذلك عنا� إدارة النظافة 

ا �ما �� � ذلك الصابون وصفائح الماء ومجموعات النظافة المناس�ة ثقاف��
توف�� مواد الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة �ما ��

الشه��ة المختارة �ال�شاور مع المجتمعات المحل�ة.
� ع� �شغ�ل نقاط الم�اە وص�انتها وتوف�� ال�لور، بناًء ع� مخرجات مراق�ة جودة الم�اە، لمصادر  تدر�ب �ل من أعضاء المجتمع من اإلناث والذكور كفني��

� ذلك المعالجة الصح�حة واستخدام ال�لور مع معدات الحما�ة الشخص�ة.
الم�اە �ما ��

إ�شاء لجان إدارة الم�اە وال�ف الص�� والنظافة العامة لجمع التع��فات من أفراد المجتمع للحفاظ ع� المرافق وتط��ر خطط طوارئ إلدارة مرافق الم�اە 
� مناطق مختلفة.

� تم إ�شاؤها �� � ذلك إرشادات ال�شغ�ل والص�انة �ما يتما�� مع اآلل�ات الناجحة المماثلة ال��
وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة، �ما ��

إنقاذ األرواح واالستجا�ة لالحت�اجات من خالل المساعدة اإل�سان�ة والحما�ة 

� والس�ان المتأث��ن �ال�وارث من صنع اإل�سان أو  ا والالجئ��
�
� حديث ا لمجموعات الس�ان التال�ة: ١. النازح�� ور�� � س�كون ��

تتوقع المنظمة الدول�ة للهجرة أن الدعم اإل�سا��
ا صع�ة مثل 

�
د المطول والذين ال يزالون �عانون من ظروف مع�ش�ة س�ئة ونقص الدعم و�واجهون ظروف � حاالت ال���

ال�وارث الطب�ع�ة. ٢- النازحون والالجئون والعائدون ��
� ذلك ع� أساس ن�ع الج�س العنف وته��ب ال��� والتعقب. ٣. 

الوصول المحدود إ� الخدمات األساس�ة وفرص كسب الع�ش، فضً� عن التعرض لمخاطر الحما�ة، �ما ��
 �

ة أو مساعدة �� وح والعودة ح�ث الخدمات مرهقة. ٤. المهاجرون الداخليون والدوليون الذين �حتاجون إ� مساعدة م�ا�� � � مناطق ال��
المجتمعات المض�فة الضع�فة ��

. �
� ذلك اإلجالء اإل�سا��

الحركة �ما ��

وصف األشخاص المستهدفون
١.١٧٨.٥٠٠

عدد األشخاص المستهدفون
٦٦٫٥١٨٫٠٠٠ دوالر ام����

التم��ل المطلوب

اطلع ع� خطة االستجا�ة ألزمة السودان ٢٠٢٠صفحة ٤
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التم��ل المطلوب
٢٨,٤٤٦,٥٠٠

دوالر ام����
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التم��ل المطلوب
٢١,٣٨٨,٥٠٠

دوالر ام����



الدعم الص�� الم�ا�� 

األشخاص المستهدفون:
٢١٥،٥٠٠ نازح والجئون وعائدون ومهاجرون داخليون ودوليون ومجتمعات مض�فة ومجتمعات متأثرة �األزمات. الجهات المستهدفة: وزارة الصحة. 
الصح�ة  الرعا�ة  إ�  الوصول  المض�فة من خالل ضمان  والمجتمعات  األزمات  ر�ن من  المت�� األفراد  معاناة  والمرض وتخف�ف  الوف�ات  للحد من 

: المنقذة للح�اة وتوافرها، س�شمل األ�شطة ما ���

. � � والخارجي�� إعادة تأه�ل مرافق الرعا�ة الصح�ة األول�ة  وتقد�م خدمات الع�ادة المتنقلة لدعم رعا�ة المر�� الداخلي��
: � س�تضمن ما ��� توف�� الدعم ال�شغ��� للمرافق الصح�ة المستهدفة لتقد�م الحد األد�� من الحزمة األساس�ة من خدمات الرعا�ة الصح�ة األول�ة، وال��

� ذلك دعم 
ا أو المالر�ا، �ما �� � لألمراض الحادة والمزمنة المعد�ة وغ�� المعد�ة مثل كوف�د-١٩  أو ال�ول�� إجراء االس�شارات والمعالجة للمر�� الخارجي��

أنظمة مراق�ة األمراض السائدة واإلنذار الم�كر واالستجا�ة.
� ع� االحت�اجات  ك�� � ذلك خدمات التطع�م والفحص وال�شخ�ص و�دارة سوء التغذ�ة مع ال��

دعم خدمات الرعا�ة الصح�ة األساس�ة لألم والطفل �ما ��
الخاصة لألطفال دون سن الخامسة وال�ساء الحوامل والمرضعات.

�سه�ل اإلحاالت للمساعدة الطب�ة المتخصصة إ� المرافق الثان��ة والثالث�ة الستمرار الرعا�ة.
 �

تف�� حاالت  إدارة  التدر�ب  س�شمل  المجتمع.  صحة   �
��  � والعامل�� الصح�ة  الرعا�ة  لمقد��  ت�ش�ط�ة  ودورات  القدرات  لبناء  تدر���ة  دورات  تقد�م 

الرضع وصغار  تغذ�ة  وممارسات  اإلنجاب�ة،  والصحة  وم�افحتها،  العدوى  من  والوقا�ة  الصح�ة،  المعلومات  و�دارة  العامة،  الصحة  ومراق�ة  األمراض، 
األطفال، و�دارة المجتمع لسوء التغذ�ة الحاد.

توف�� المعدات والمستلزمات الطب�ة لدعم استمرار�ة الحزمة األساس�ة من الخدمات الصح�ة.
� ع� خدمات تع��ز الصحة والتغذ�ة المجتمع�ة. � المجتمعي�� � الصحي�� إجراء ورش عمل لبناء القدرات للعامل��

� ذلك تحد�د المخاطر الصح�ة الجد�دة ومراق�ة المخاطر الصح�ة 
دعم المجتمعات إل�شاء لجنة إدارة صحة المجتمع إلدارة أ�شطة صحة المجتمع �ما ��

الحال�ة ونقل المعلومات إ� السلطات الصح�ة المحل�ة.
� المرافق الصح�ة والمجتمعات لتقل�ل مخاطر 

توف�� اإلمدادات والتدر�ب ع� العدوى والوقا�ة والم�افحة ، و�دارة النفا�ات، وم�افحة ناقالت األمراض ��
� الصحة الب�ئ�ة �الت�سيق مع قطا�� الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة. � األمراض المرت�طة بها وتحس��

تف��
�التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخ��ن مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليون�سف)، والتحالف  �سه�ل توف�� التطع�م لألطفال دون سن الخامسة 
� والعائدين، المجتمعات الضع�فة  � والالجئ�� � النازح�� � �ش�ل خاص ع� األطفال �جرعة صف��ة ب�� ك�� ، ووزارة الصحة ، مع ال�� � العال�� للقاحات والتحص��

. � � والدولي�� � ذلك المهاج��ن الداخلي��
المتأثرة �األزمات. الدعوة وتقد�م لقاحات  كوف�د- ١٩ للمجتمعات الضع�فة �ما ��
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التم��ل المطلوب
٧.٠٣٣.٠٠٠

دوالر ام����

الحما�ة

األشخاص المستهدفون:
� وعائد ومهاجر داخ�� ودو�� ومجتمعات ضع�فة أخرى متأثرة �األزمات. ٥٥٠٠٠ نازح وال��

الجهات المستهدفة:
الوزارات االتحاد�ة والوالئ�ة للتنم�ة االجتماع�ة، والمجالس القوم�ة ومجالس الوال�ات لرعا�ة الطفولة. س�شمل األ�شطة:

المنا�ة وأغراض المساعدة  المعلومات ذات الصلة �شأن احت�اجات الحما�ة والثغرات واتجاهات  ة للقلق وجمع  المث�� المواقع   �
مراق�ة وضع الحما�ة ��

وح التا�عة للمنظمة الدول�ة  � امج�ة والمخصصة �الت�سيق مع قطاع الحما�ة ومجموعة عمل العنف القائم ع� الن�ع االجتما�� وف��ق  مصفوفة ت�بع ال�� ال��
للهجرة .

� تقد�م الخدمات مثل خدمات ال�سج�ل من خالل توف�� أدوات مثل أجهزة ال�مبيوتر والطا�عات والوصول إ�  ز�ادة قدرة الحكومة المحل�ة ع� تحس��
 �

� المناطق النائ�ة ، �ش�ل صحيح لتل��
ا ، وخاصة �� � داخل�� نت والمولدات والطاقة الشمس�ة والنقل للفرق المتنقلة لضمان �سج�ل جميع النازح�� اإلن��

الوصول إ� الخدمات.
� الخرطوم والقضارف وكسال ووال�ات شمال ووسط وغرب 

� وز�ادة الو�� للمجتمعات المحل�ة والش�اب �� توف�� بناء القدرات لمجتمعات المهاج��ن الدولي��
دارفور �شأن آل�ات الحما�ة المجتمع�ة ، وأهم�ة بناء السالم والتعا�ش ، ودعم �س��ة المنازعات �الوساطة واألزمات �ش�ل غ�� رس�� .

موارد  الخرطوم ومرا�ز   �
�� للمهاج��ن  واالستجا�ة  الموارد  السودان من خالل مركز   �

�� الضعف  � حاالت 
��  � الدولي�� للمهاج��ن  ة  الم�ا�� المساعدة  تقد�م 

� ذلك المساعدة الطب�ة والصحة 
� حسب الحاجة ، �ما �� �اء المحلي�� � دارفور ، �الت�سيق مع ال��

� القضارف وكسال ، أو من خالل الدعم المتنقل ��
المهاج��ن ��

� ذلك أدوات إدارة النظافة الشه��ة  ومعدات الحما�ة 
العقل�ة والدعم النف�� واالجتما�� واالس�شارة والغذاء والمواد غ�� الغذائ�ة ومجموعات النظافة �ما ��

 �
� الت�سيق مع نقاط اتصال الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة والصحة من أجل التوافق ��

الشخص�ة والتوع�ة �شأن كوف�د-١٩ ورسائل الوقا�ة ��
الرسائل.

 �
�� 

�
� منازل آمنة مجتمع�ة وأولئك المحتج��ن إدار�ا

� الذين �عانون من نقاط ضعف محددة والذين �ق�مون �� ة للمهاج��ن الدولي�� تقد�م المساعدة الم�ا��
الخرطوم والقضارف وكسال و�قل�م دارفور.

� المدارس الدي��ة.
� الشوارع أو الذين �درسون ��

� ذلك أولئك الذين �ع�شون ��
� ، �ما �� ة لألطفال المهاج��ن المستضعف�� تقد�م المساعدة الم�ا��

� ذلك الحما�ة والصحة والصحة النفس�ة والدعم النف�� االجتما�� 
ها �ما �� � يتم توف�� �سه�ل مسارات اإلحالة لالحت�اجات الحرجة والخدمات األساس�ة ال��

وح). � � حاالت الطوارئ وال��
(�ما يتما�� مع دل�ل المنظمة الدول�ة للهجرة حول الصحة النفس�ة المجتمع�ة والدعم النف�� االجتما�� ��

هم من  � الهجرة وغ��
� ، وموظ�� � الصحة والرعا�ة االجتماع�ة ، وعلماء النفس ، واألط�اء النفسي��

� ذلك موظ��
� �ما �� �اء المحلي�� توف�� بناء القدرات لل��

ة ، واإلحالة إ� مقد�� الخدمات ، ال س�ما توف��  � الخطوط األمام�ة �شأن تحد�د الفئات الس�ان�ة الضع�فة ، والمساعدة الم�ا��
� إنفاذ القانون ��

موظ��
� ذلك األطفال والش�اب وك�ار السن واألشخاص 

� من الصدمات �ما �� المعلومات والمشورة �شأن الوصول إ� الخدمات األساس�ة. خدمات خاصة للناج��
ذوي اإلعاقة مع مراعاة نقاط ضعفهم واحت�اجاتهم اإلضاف�ة.

� الذين يتعاملون مع حاالت العنف القائم ع� الن�ع االجتما�� للتأ�د من أن مسارات اإلحالة الخاصة �العنف  �اء قطاع الحما�ة والموظف�� الت�سيق مع ��
. و�شمل  � حالة ال�شف عن العنف القائم ع� الن�ع االجتما��

� عليها وع� ك�ف�ة تقد�م الدعم �� � ع� الن�ع االجتما�� محدثة ، و�تم تدر�ب الموظف�� المب��
� ذلك خدمات العنف 

� المرأة وخدمات الحما�ة المتاحة �ما �� ذلك إ�شاء منصات آمنة لمشاركة ال�ساء والفت�ات للوصول إ� المعلومات المتعلقة بتمك��
. القائم ع� الن�ع االجتما��

�اء ع� م�ادئ الحما�ة والتن�ع والشمول ، ومراجعة  � وال�� � جميع تدخالت المنظمة الدول�ة للهجرة من خالل تدر�ب الموظف��
ضمان تعم�م الحما�ة ��

� ذلك س�اسات حما�ة الطفل.
مجة وال�شغ�ل ، وتع��ز الوصول إ� آل�ة الش�اوى المجتمع�ة، و��شاء أو تع��ز الحما�ة �ما �� األدوات المستخدمة لل��
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المساعدة ع� الحركة 

األشخاص المستهدفون:
. ٨٠٠٠ مهاجر داخ�� ودو��

الجهات المستهدفة:
(السفارات  المشاركة  المض�فة  والحكومات  واحدة،  بري  نقل  كة  و�� للهجرة،  الدول�ة  المنظمة  مع  اتفاق�ات  أبرمت   �

ال�� الدول�ة  الج��ة  الخطوط 
 �

والقنصل�ات)، وحكومة السودان (وزارات الخارج�ة، والداخل�ة، والصحة)، واثنان من مقد�� الخدمات لخدمات التم��ن والسكن. لتوف�� دعم إ�سا��
: � الذين �حتاجون إ� مساعدة عاجلة للحركة، س�شمل األ�شطة ما ��� وك��م وطو�� للحركة للمهاج��ن المستضعف��

�سه�ل السفر إ� الخارج والداخ�� وما �عدە عن ط��ق الجو أو ال�� أو ال�حر حسب االقتضاء؛ �اإلضافة إ� السكن والطعام والمساعدات النقد�ة للمهاج��ن 
� لألطفال المهاج��ن 

. س�تم توف�� المرافقة والدعم اإلضا�� � � الطبي�� � ذلك احت�اطات كوف�د-١٩  ومعلومات عن المرافق��
إجراء تحذيرات ق�ل المغادرة �ما ��

� �ذو�ــهم ، وضحا�ا الت�بع ، وضحا�ا االنتها�ات األخرى �س�ب نقاط ضعفهم واحت�اجاتهم اإلضاف�ة. غ�� المصح����
للهجرة. تقد�م  الدول�ة  �المنظمة  الهجرة  �التعاون مع قسم صحة  المغادرة و ر للسفر  � ق�ل  الط�� الفحص  الصلة مثل  الفحوصات الصح�ة ذات  ت�سيق 
� االستق�ال وخدمات اإلحالة المناس�ة 

خدمات الدعم واالتصال والت�سيق مع �ل من السفارات أو القنصل�ات المض�فة ودولة الم�شأ لتنظ�م المساعدة ��
� أو الما�� ، عند االقتضاء. � ذلك الدعم العي��

و�دارة الحالة �ما ��

� الحما�ة من االزمات
اإلس�ثمار ��

تتوقع المنظمة الدول�ة للهجرة أن االستقرار المجتم�� و�ناء السالم والدعم للحلول الدائمة ستكون مطل��ة لمجموعات الس�ان التال�ة: ١. النازحون المعرضون لخطر كب�� 
هم من المهاج��ن  � المعاناة من الظروف المع�ش�ة الس�ئة ونقص الدعم. ٢. يواجه النازحون والالجئون والعائدون وغ��

وح الثانوي أو المطول، والذين �ستمرون �� � من ال��
� لحقت �الممتل�ات والب��ة التحت�ة 

ار ال�� ا صع�ة للعودة و (إعادة) االندماج �س�ب ما ت��� من انعدام األمن، واأل��
�
� الضعفاء (�من فيهم المقاتلون السا�قون) ظروف الداخلي��

وح والعودة ح�ث  � � مناطق ال��
العامة، ومحدود�ة الوصول إ� الخدمات األساس�ة وفرص كسب الع�ش، والتصدع عالقات اجتماع�ة. ٣. المجتمعات المض�فة المحرومة ��

� األجانب (معظمهم من إثي���ا) الذين ل�س لديهم وضع واضح  � المجتمعات المحل�ة وداخلها، وتفتقر الخدمات أو تتعرض لضغط شد�د. ٤. المق�م�� �ستمر ال�اع ب��
� (منظمات 

ق السودان. ٥. أصحاب المصلحة (النظراء الحكوميون، المنظمات غ�� الحكوم�ة (المنظمات غ�� الحكوم�ة)، منظمات المجتمع المد�� � مخ�مات ���
�ق�مون ��

� الدعم وتقد�م الخدمات للمجتمعات. )، المنظمات المجتمع�ة (المنظمات المجتمع�ة) الذين �حتاجون إ� التدر�ب أو المساعدة الماد�ة لتحس�� �
المجتمع المد��

وصف األشخاص المستهدفون

٨٠٠.٠٠٠
األشخاص المستهدفون 

٧٠٫٨٦٢٫٠٣٦ دوالر ام����
التم��ل المطلوب

� المواقف االنتقال�ة وما �عد األزمات
توف�� الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة ��

األشخاص المستهدفون:
� والعائدين والمجتمعات المض�فة والمحرومة من الخدمات. � ذلك النازح��

ر من األزمة �ما �� ٣٥٠٫٠٠٠ شخص مت��
الجهات المستهدفة:

. �
وزارة الري والم�اە وال�ف الص�� البي��

� ذلك اس�ب�انات المعرفة والمواقف والممارسات لفهم ممارسات النظافة ، و�م�ان�ة الوصول إ� نقاط الم�اە ، ومخاوف السالمة 
إجراء تقي�مات واش �ما ��

، والمخاطر إل�الغ برامج واش. ستضمن استطالعات المعرفة والممارسات والمهارات أن �شمل المجموعات المسؤولة عن جمع الم�اە ، وكذلك التواصل مع 
األشخاص ذوى االحت�اجات الخاصة ، والمجموعات الممثلة تمث�ال ناقصا مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وال�ساء والفت�ات. 

� المسبق لقطع الغ�ار واألدوات للحفاظ ع� أو ز�ادة  حفر و�ناء و � أو إعادة تأه�ل نقاط الم�اە وتوف�� مجموعات وأقراص تنق�ة الم�اە �اإلضافة إ� التجه��
الوصول إ� الم�اە اآلمنة والنظ�فة وأ�شطة ال�شغ�ل والص�انة المنتظمة. ضمان حصول المجتمعات المستهدفة ع� فرص أفضل ل�سب الرزق من خالل 

� العد�د من المجتمعات. 
� تعت�� مصادر أساس�ة للدخل �� وة الحيوان�ة - وال�� تزو�دها �الم�اە ال�اف�ة للزراعة وال��

� تصم�م االستجا�ات ودعم بناء الم��د المراح�ض الحساسة للج�س 
اك المجتمع �� � ال�ف الص�� الشامل إل��

� �قودها المجتمع �� استخدام النهج ال��
� ممارسات النظافة. � العراء ، وتحس��

والعمر واإلعاقة ، و�عادة تأه�ل مرافق ال�ف الص�� وص�انتها لمنع تلوث الم�اە الجوف�ة، وتقل�ل التغوط ��

المحرومة  المجتمعات  لدعم  األزمات  �عد  وما  االنتقال�ة  المواقف   �
�� والنظافة  الص��  وال�ف  الم�اە  توف��  إ�  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  تهدف 

� مواجهة الصدمات المستق�ل�ة وز�ادة قدرة المجتمع ع� 
� القدرات والمرونة �� والمعرضة للخطر لالستجا�ة الحت�اجاتهم ع� نحو مستدام وتحس��

از الفموي وتلوث الم�اە من خالل الوصول  � األمراض وسوء التغذ�ة من خالل معالجة المخاطر المتعلقة �االنتقال عن ط��ق ال��
الصمود أمام تف��

المحسن والمستدام إ� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة. س�شمل األ�شطة:
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� المواقف والسلوك 
� للتغي�� �� � وال�شجيع اإل�جا�� � تم تحد�دها من خالل التقي�مات ال�شارك�ة لمنع التلوث البي�� إطالق حمالت تع��ز النظافة والتنظ�ف ال��

� يتم ق�اسها من خالل استطالعات المعرفة والممارسات والمهارات. تجاە ممارسات النظافة المحسنة ال��
� إدارة أنظمة الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة المستدامة. س�تم تدر�ب أعضاء المجتمع 

� المجتمعات للق�ام �دور فعال �� دعم ه�ا�ل الحو�مة وتمك��
الحفاظ ع�  المجتمع لدعم  أفراد  التع��فات من  � تتكون من رجال و�ساء ، لجمع  ال��  ، الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة  إدارة  إ�شاء لجان  ع� 

ال�سه�الت.
� ذلك ال�شغ�ل والص�انة 

� ذلك اله�ا�ل وآل�ات الت�سيق واإلدارة �ما ��
العمل ب�شاط مع الحكومة وسلطات الم�اە الوطن�ة لبناء القدرات المؤسس�ة �ما ��

�ة واإلمدادات والموارد المال�ة لدعم المجتمعات المحل�ة �خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة المستدامة. إجراء ال�حوث لتنف�ذ  والموارد ال���
� التخط�ط الحكو�� وتع��ز الحلول المبتكرة لتوف�� الم�اە 

� تدمج التأهب لحاالت الطوارئ والوقا�ة منها وكذلك االستجا�ة �� النهج الواع�ة �المخاطر ال��
و�دارة األزمات. 

اطلع ع� خطة االستجا�ة ألزمة السودان ٢٠٢٠صفحة ٧

استقرار المجتمع 

األشخاص المستهدفون:
� وعائد ومجتمعات الوطن والمجتمعات ١٥٠٫٠٠٠ نازح وال��

� �ش�ل خاص ع� المجموعات الممثلة تمث�ال ناقصا مثل ال�ساء والش�اب.  ك��  المض�فة مع ال��
الجهات المستهدفة:

١٠ منظمات غ�� حكوم�ة ومنظمات مجتمع مدنيومنظمات مجتمع�ة. تهدف برامج تحقيق االستقرار المجتم�� إ� منع وتخف�ف وتقل�ل الدوافع واآلثار 
� من صنع اإل�سان. وهذا �شمل توف�� الخدمات األساس�ة ، وتع��ز التماسك 

وح الق�ي والهجرة غ�� النظام�ة المتعلقة �األزمات الطب�ع�ة و � أو ال�� � السلب�ة لل��
االجتما�� و�دارة المجتمع للموارد الطب�ع�ة ، و�ناء القدرات ودعم االنتعاش االقتصادي الشامل من خالل فرص كسب الع�ش. من أجل (إعادة) إرساء االستقرار 
� أفراد المجتمع ، والس�ان الضعفاء والسلطات المحل�ة ، س�شمل األ�شطة  وح الق�ي أو الهجرة ، واستعادة الثقة ب�� � واألمن ، ومعالجة دوافع الم��د من ال��

: ما ���

� �قودها ال�ساء والش�اب أو المؤسسات  � ذلك المنظمات ال��
� ومنظمات المجتمع المح�� �ما ��

اك المنظمات غ�� الحكوم�ة ومنظمات المجتمع المد�� إ��
امج المجتمع�ة الرسم�ة وغ�� الرسم�ة لتع��ز  � ال��

ا�ة مع القطاع الخاص و�� ات�ج�ات التوع�ة �ال�� الحكوم�ة أو الجمع�ات المجتمع�ة األخرى �شأن اس��
المشاركة وتقد�م صنع القرار ال�شار�� ع� مستوى المجتمع.

 � � الس�اقات الهشة و���
اع داخل المجتمعات لتع��ز التعا�ش السل�� �� � بناء قدرات الق�ادة والمنظمات المحل�ة لدعم التماسك االجتما�� وجلسات �س��ة ال��

المجتمعات المحل�ة والمض�فة الضع�فة.
امج المجتمع�ة  فيه�ة) وكذلك ال�� � المملوكة للمجتمع (المدارس ومرا�ز التعلم المجتمع�ة والمرافق ال��

توف�� الخدمات األساس�ة والب��ة التحت�ة مثل الم�ا��
� �� مصدر نزاع  � االستخدام الموارد ال��

ة) لتع��ز التماسك االجتما�� ومعالجة المظالم المتعلقة �التوتر واإلفراط �� �ات الصغ�� (التعاون�ات الزراع�ة وال��
داخ�� أو داخل المجتمع.

� �قودها المجتمع لتع��ز التماسك  بناء قدرة المجتمع ع� اإلدارة المستدامة للموارد الطب�ع�ة والخدمات األساس�ة ودعم العمل الجما�� والتدخالت ال��
. االجتما�� والت�امل المح��

 إلدارة انعدام األمن 
�
� مجال الزراعة الذك�ة مناخ�ا

ات�ج�ات وس�اسات التك�ف مع تغ�� المناخ من خالل بناء قدرات المجتمعات والسلطات �� �سه�ل اس��
وة الحيوان�ة لدعم  � س�ل الع�ش وتقل�ل التوترات �شأن الموارد المحدودة. توف�� التدر�ب ع� التقن�ات الزراع�ة المقاومة للجفاف و�دارة ال�� � وتأم��

الغذا��
مع�شة المجتمع وس�ل ع�شه.

وة الحيوان�ة والتجارة وصحة الحيوان وفرص كسب الع�ش األخرى ألفراد المجتمع الضعفاء  � الزراعة وال��
دعم تنم�ة المهارات واأل�شطة المدرة للدخل ��

� اتخاذ القرار وفرص 
� ذلك ال�ساء والمجموعات األخرى الممثلة تمث�ال ناقصا ��

�ط��قة شاملة (مثل توف�� الفرص ألفراد المجتمع من الق�ائل المختلفة �ما ��
العمل).

� ال�الد 
ة إلعادة �دء �شاطها االقتصادي �عد إغالق COVID-١٩ وعدم االستقرار االجتما�� واالقتصادي �� �ات الصغ�� ة الجد�دة أو ال�� �ات الصغ�� دعم ال��

� عن العمل. � تعولها ال�ساء والش�اب العاطل�� ، خاصة �ال�س�ة لأل� ال��

الحلول المستدامة

األشخاص المستهدفون:
� وأفراد من المجتمع المض�ف. ٢٠٠٠٠٠ نازح وعائد وال��

الجهات المستهدفة:
� ، منظمات مجتمع�ة.

٥ منظمات غ�� حكوم�ة ، منظمات مجتمع مد��
كة  وح، والذي يتما�� مع إطار عمل اللجنة التوجيه�ة المش�� � � لحاالت ال�� شد التقدم نحو الحلول الدائمة ب�طار المنظمة الدول�ة للهجرة للحل التدر��� س�س��
 �

� حاالت األزمات المعقدة. تهدف المنظمة الدول�ة للهجرة ��
�� 

�
وح المطول تدر�ج�ا � ا ، من أجل حل ال�� � داخل�� الدائمة للنازح�� � الو�االت �شأن الحلول  ب��

� جزء آخر من ال�الد. ستعمل 
ا �� � طوع� ا للعودة طواع�ة ، �أمان وكرامة إ� منازلهم أو أما�ن إقامتهم المعتادة ، أو إلعادة التوط�� � داخل�� السودان إ� دعم النازح��

� ظروف 
� ال��ــــع واالعتماد ع� الذات وتع��ز االندماج المح�� و (إعادة) االندماج ��

� التعا��
�اء وللمساهمة �� المنظمة الدول�ة للهجرة �ش�ل وثيق مع ال��

ا مع وصول أفضل إ� الموارد والفرص من خالل:
�
ا وأمان

�
مع�ش�ة أ��� أمان

� أما�ن 
� للعودة أو االندماج أو االستقرار �� � �قودها المجتمع لفهم االحت�اجات ووضع خطط عمل مجتمع�ة تدعم النازح�� دعم ورش العمل والم�ادرات ال��

أخرى من الدولة. 
� معالجة 

� �ساهم �� اف ومراق�ة تنف�ذ خطط العمل المجتمع�ة ال�� � ستكون مسؤولة عن اإل�� دعم إ�شاء لجان الم�اە والنفا�ات و�دارة الموارد واألمن ال��
� مجاالت التدخل. 

� اخت�ار األ�شطة من أجل يتم تنف�ذها ��
� تحول دون الحلول الدائمة للم�ادرات المستق�ل�ة والمساهمة �� وح والحواجز ال�� � دوافع ال��

 . � � السالمة واألمن العام لمناطق العودة أو االندماج أو التوط�� دعم تط��ر و��شاء وتع��ز آل�ات الحما�ة المحل�ة لتحس��
� ذلك السكن، والحصول 

� الئق ، �ما ��
� ت��د من وصول العائدين وأفراد المجتمع إ� مستوى مع��� بناء أو إعادة تأه�ل الب��ة التحت�ة والمرافق األساس�ة ال��

، وخدمات النظافة ، والخدمات الصح�ة والتعل�م. ع� الم�اە ال�اف�ة ، وال�ف الص��
الم�اە   � فن�� تدر�ب  مثل   ، واألمن  والسالمة  األساس�ة  الخدمات  واستدامة  وص�انة  توف��  لدعم  رة  المت�� والمجتمعات  المحل�ة  المؤسسات  قدرات  بناء 

� �الت�سيق مع الوزارات ذات الصلة. � والمعلم�� � الصحي�� والعامل��
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وح ، من خالل توز�ــــع األصول المدرة للدخل وت�س��  � � تحدث أثناء ال�� توف�� س�ل الع�ش المستدامة والعمالة ، لدعم الحل المستدام لمواطن الضعف ال��
� �حددها المجتمع وسالسل الق�مة المتاحة ، �الت�سيق مع المؤسسات المحل�ة  � وس�ل الع�ش الموجه نحو السوق ع� أساس األول��ات ال�� التدر�ب المه��

المشاركة. 
ات�ج�ات  ا لتحد�د االس�� � ذلك السلطات الوطن�ة والمحل�ة وكذلك الجهات الفاعلة اإل�سان�ة واإلنمائ�ة ، والعمل مع�

الت�سيق مع أصحاب المصلحة ، �ما ��
� تحد�د إ� أي مدى تم تحقيق حل دائم.

� س�ساعد �� � هذە العمل�ة ، ووضع المعاي�� ال��
�� � واأل�شطة لمساعدة النازح��

اطلع ع� خطة االستجا�ة ألزمة السودان ٢٠٢٠صفحة ٨

بناء السالم والمحافظة ع� السالم

األشخاص المستهدفون:
� المجتمعات المتأثرة �ال�اع وأفراد من مجتمعات الرعاة أو المجتمعات المستقرة ع� طول طرق الهجرة؛ المجتمعات المحل�ة والمض�فة 

١٠٠٫٠٠٠ فراد ��
� المجتمعات المحل�ة وداخلها؛ والمقاتلون السا�قون. اعات ب�� � مع ال��

الجهات المستهدفة:
، الوزارات والمؤسسات المختصة ذات الصلة.  � ومنظمات المجتمع المح��

� السودان، ٧ منظمات المجتمع المد��
مفوض�ة ن�ع السالح وال���ــــح و�عادة اإلدماج ��

ة مع المجتمعات المختارة لتحد�د األس�اب  اع من خالل تع��ز التماسك االجتما�� والعمل م�ا�� � � الحد من مخاطر ال��
س�ساهم المنظمة الدول�ة للهجرة ��

� ذلك تلب�ة الحاجة إ� حلول فور�ة. األمن 
ي �ما �� � األمن ال��� اعات المحل�ة، وتحس�� � اع، وتع��ز آل�ات حل ال�� � الجذر�ة للتوتر وال�اع، و�جراء تحل�الت ال��

� ع� المدى الط��ل وتقد�م م�اسب السالم المناس�ة. س�شمل األ�شطة:
والتعا��

والمجتم��   � الوط�� المستوى  اع ع�  � ال�� آل�ات حل  وتع��ز  المصالحة  المستهدفة. دعم جهود  المناطق   �
�� والس�اق  ال�اع  لحساس�ات  تحل�الت  إجراء 

� الفرص لتمث�ل ال�ساء والش�اب. � ذلك تحس��
� المستق�ل، �ما ��

� استعادة الثقة وتخف�ف حدة ال�اع العن�ف ��
والمساهمة ��

االجتما��  ا�ط  وال�� الق�ائل   � ب�� والدينام�ك�ات  للس�اق  المتعمق  والتحل�ل  ح�ل  ال�� ت�بع  أداة  للرعاة من خالل  الموسم�ة  الهجرة  رسم خرائط وفهم طرق 
اعات  � ال�� آل�ات حل  تع��ز  � من خالل 

األرا�� المرا�� وحل قضا�ا  إ�  المنظم  الوصول  الحوار و�سه�ل  تع��ز  ال�اع.  � ذلك تحل�الت 
�ما �� واالقتصادي 

التقل�د�ة و�ناء القدرات للمحا�م � المؤسسات ال��ف�ة المحل�ة.
� ذلك دعم التدخالت المجتمع�ة لتع��ز التماسك االجتما�� وعمل�ة 

� أ�شطة بناء السالم �ما ��
اك الجهات الفاعلة المحل�ة �� ز�ادة قدرات المجتمع إل��

� هذە العمل�ات. ز�ادة فرص الحصول ع� الم�اە والخدمات األساس�ة 
. وس�خصص اهتمام خاص لتع��ز دور المرأة والش�اب �� السالم والتحول الس�ا��

اع أو م�اسب السالم. س�تم اخت�ار ن�ع وموقع  � للمجتمعات ع� طول ممرات الهجرة ع� س��ل المثال ال الح� كجزء من تداب�� التخف�ف من حدة ال��
كة. � واستخدام وحما�ة الموارد المش��

الخدمة األساس�ة �الت�سيق مع المجتمعات المستهدفة و�شجيع االخت�ار التعاو��
الم�اسب االجتماع�ة  لتحقيق أق� قدر من  الصلة،  � والموارد ذات 

للم�اە واألرا�� الم�سقة  التنم�ة واإلدارة  لتع��ز  المت�املة  الموارد  إدارة  أنظمة  تط��ر 
اع ع� الموارد. � واالقتصاد�ة دون المساس �استدامة النظم الب�ئ�ة الحي��ة وتقل�ل مخاطر ال��

� ع� ال�ساء والش�اب. ك�� تع��ز فرص كسب الع�ش المحل�ة وتحس�نها، ال س�ما ال��
� السلطات المحل�ة والمساءلة.

� أمن المناطق ودعم بناء الثقة �� تع��ز آل�ات الحما�ة المحل�ة من خالل دورات تدر���ة لبناء القدرات لتحس��
 �

بناء قدرة السلطات المحل�ة ع� االستجا�ة لتحد�ات ن�ع السالح وال���ــــح و�عادة اإلدماج والعمل مع المنظمات المجتمع�ة ومنظمات المجتمع المد��
� تحول دون إعادة اإلدماج. لفهم العوائق ال��

� دارفور 
�ع السالح وال���ــــح و�عادة الت�سيق مع السلطات المحل�ة ومفوض�ة شمال السودان �� الت�سيق مع السلطات المحل�ة ومفوض�ة شمال السودان الدماج ل��

 � : (١) دعم خدمات االس�شارة واإلحالة للمعلومات) للصحة العقل�ة؛ (٢) منح إعادة اإلدماج المستدامة للمقاتل�� � �ما ��� � المحتاج�� � السا�ق�� و�د المقاتل�� � ل��
اع وتهيئة الظروف  � � �عد انتهاء ال��

� التعا��
� من أجل األ�شطة االجتماع�ة - االقتصاد�ة والخدمات األساس�ة األخرى؛ (٣) الم�ادرات المجتمع�ة للمساهمة �� السا�ق��

. � � السا�ق�� الالزمة لتحقيق السالم المستدام و�عادة دمج المقاتل��
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األشخاص المستهدفون:
� من صنع اإل�سان.

٧٠٠٠٠ نازح وعائد ومجتمعات معرضة للخطر والضع�فة معرضة للمخاطر المرت�طة �ال�وارث الطب�ع�ة أو ال��
الجهات المستهدفة:

، المجلس األع� للب�ئة والموارد الطب�ع�ة. �
، الدفاع المد�� �

مفوض�ة العون اإل�سا��
� أو 

وح الناجم عن األخطار الطب�ع�ة أو التدهور البي�� � ات�ج�ات وآل�ات الحد من مخاطر ال�وارث لمنع أو تقل�ل ال�� تهدف المنظمة الدول�ة للهجرة إ� تط��ر اس��
اآلثار السلب�ة لتغ�� المناخ، و�ناء قدرة المجتمعات الضع�فة ع� الصمود أمام مخاطر ال�وارث المستق�ل�ة والحال�ة. �ما س�تم استخدام أسال�ب وتدخالت الحد 

مجة أوسع الستقرار المجتمع. س�شمل األ�شطة: من مخاطر ال�وارث كنقاط دخول ل��

منع ال�وارث

� المواقع عال�ة الخطورة.
تنف�ذ تقي�مات المخاطر والضعف والقدرات ��

إجراء تقي�مات و�حوث لجمع ب�انات الج�س والعمر واإلعاقة المتعلقة �ان�شار مخاطر ال�وارث الحال�ة والمستق�ل�ة والتعرض لها.
� ذلك دعم استخدام 

� اآلخ��ن لتط��ر خطط الحد من مخاطر ال�وارث �ما �� بناء قدرات المؤسسات الحكوم�ة ذات الصلة وأصحاب المصلحة الرئ�سي��
� المخطط لها. أنظمة اإلنذار الم�كر و�عادة التوط��
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التق��ة والتهيئة لمخاطر ال�وارث

� المجموعات الس�ان�ة التال�ة:  ور��� تتوقع المنظمة الدول�ة للهجرة ان التأهب للطوارئ والدعم للحد من مخاطر ال�وارث س�كونان ��
 أو تعرقل العودة المستدامة.

ً
ا أو مطو� ا ثان��� � قد �س�ب نزوح� ١. النازحون والالجئون والعائدون والمهاجرون الداخليون أو الدوليون الضعفاء المعرضون لمخاطر ال�وارث ال��

� ذلك الف�ضانات والجفاف والمخاطر الصح�ة، وح�ث تكون الطوارئ أو التداب�� الوقائ�ة الحرجة محدودة أو غ�� متوفرة. ٣. 
٢. المجتمعات المحل�ة المعرضة لمخاطر ال�وارث متعددة المخاطر �ما ��

، المنظمات المجتمع�ة) الذين �حتاجون إ� التدر�ب والدعم المادي لمساعدة المجتمعات المعرضة  �
أصحاب المصلحة (النظراء الحكوميون، المنظمات غ�� الحكوم�ة، منظمات المجتمع المد��

لمخاطر ال�وارث �ش�ل أفضل.

وصف األشخاص المستهدفون
١٢٠.٦٠

األشخاص المستهدفون 
٢٠٫٥٢٠٫٠٠٠ دوالر ام����

التم��ل المطلوب



ورة. ات المناخ�ة، عند ال�� ات أو اإلضافات المتعلقة �الس�اسات المتعلقة �الحد من مخاطر ال�وارث والتغ�� الدعوة إ� التغي��

� الم�كر وز�ادة الو�� �شأن تداب�� التخف�ف.
تدر�ب المستف�دين ع� الحد من مخاطر ال�وارث لدعم استجا�ة المجتمع للتعا��

القائمة  اله�ا�ل  اإلعاقة، ضمن  ذوي  واألشخاص  وال�ساء  السن  مثل ك�ار  الضع�فة  الفئات  من  بتمث�ل  ال�وارث  مخاطر  من  للحد  مجتمع�ة  لجان  إ�شاء 
ات�ج�ات  االس�� تط��ر  خالل  من  الط��ل  المدى  ع�  المرونة  وتع��ز  التوع�ة  حمالت  �سلسل  ع�  القدرة  مع  والمجتمعات)  والمستوطنات  (المخ�مات 

� قدرة المجتمع ع� الصمود أمام الصدمات. لتحس��
الع�ش  ال�وارث ومشاركة مهارات كسب  ات�ج�ات الحد من مخاطر  � اآلخ��ن لتط��ر اس�� الرئ�سي�� المصلحة  الشتات وأصحاب   �

�� � العمل مع السوداني��
والتك�ف والمعرفة مع المجتمعات المحل�ة.

بناء أو إعادة تأه�ل الب�� التحت�ة األساس�ة مثل أنظمة ال�ف الص�� والقنوات المناس�ة للوقا�ة من الف�ضانات و�سه�ل الوصول إ� الخدمات األساس�ة 
(مثل المس�شف�ات واألسواق والمدارس).

اطلع ع� خطة االستجا�ة ألزمة السودان ٢٠٢٠صفحة ٩

اإلستجا�ة للطواري

األشخاص المستهدفون:
� من صنع اإل�سان. التم��ل 

� والعائدين والمجتمعات المعرضة للخطر والضع�فة المعرضة للمخاطر المرت�طة �ال�وارث الطب�ع�ة أو ال�� ٥٠،٠٠٠ من النازح��
مطلوب.

الجهات المستهدفة:
� االستجا�ة اإل�سان�ة  � لتحس�� � وغ�� الحكومي�� �اء الحكومي�� � ومجتمعات محل�ة. ستعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ع� تط��ر قدرات ال�� ٥ نظراء حكومي��

وتقد�م خدمات قا�لة للتط��ر وتدعم استعداد المجتمع المح�� للطوارئ وقدرته ع� الصمود. س�شمل األ�شطة:

� خدمات التأهب للطوارئ واالستجا�ة لها.
� تحدد الثغرات �� � ذلك رسم خرائط المخاطر والموارد المجتمع�ة ال��

إجراء تقي�مات مجتمع�ة شاملة �ما ��
� ومستوى الوال�ات �شأن االستعداد للطوارئ (EP) ووضع خطط للطوارئ وخطط عمل لدعم المجتمعات المحل�ة. بناء قدرات النظراء ع� المستوى الوط��

تط��ر اآلل�ات و�جراءات ال�شغ�ل الق�اس�ة حول موضوعات مثل إدارة المستودعات والمخزون ، و�دارة سلسلة التور�د ، و بناء قدرات النظام الص�� للوقا�ة 
� المسبق لإلمدادات والعنا� الرئ�س�ة  � ذلك العدوى والوقا�ة والم�افحة . التجه��

� األمراض والتهد�دات الصح�ة وا��شافها واالستجا�ة لها ، �ما ��
من تف��

� ذلك كوف�د-١٩.
� األمراض �ما ��

لالستجا�ة ال��عة لحاالت الطوارئ مثل االستجا�ة للف�ضانات وتف��
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نقاط الدخول

األشخاص المستهدفون:
. �  وقادة مجتمع المهاج��ن الدولي��

�
٦٠ مسؤوً� حكوم�ا

الجهات المستهدفة:
�ة -  � والمعابر ال�� � نقاط الدخول. تدعم المنظمة الدول�ة للهجرة الحكومات عند نقاط الدخول - المطارات والموا��

�� � وزارة الصحة ، وزارة الداخل�ة ، المسؤول��
ة الرا�عة من خطة  � � ق�ادة الرك��

� السودان ��
� اللوائح الصح�ة الدول�ة (٢٠٠٥). �شارك المنظمة الدول�ة للهجرة ��

امات والتوص�ات الواردة �� � �ما يتما�� مع االل��
األمم المتحدة لالستجا�ة للتأهب لـ كوف�د-١٩ مع منظمة الصحة العالم�ة. ع� هذا النحو ، ستقدم المنظمة الدول�ة للهجرة خدمات �شمل:

� نقاط الدخول من خالل إعادة تأه�ل الب��ة التحت�ة والمرافق ، وتوف�� المعدات واإلمدادات مثل معدات الوقا�ة 
دعم المراق�ة الصح�ة وفحص األمراض ��

اءات. ع� س��ل المثال ، تع��ف  � لمراق�ة األمراض والتص��ف الدو�� لل�� � الج�س�� � ترا�� الفوارق ب�� الشخص�ة ، وتط��ر إجراءات ال�شغ�ل الموحدة ال��
ي ؛ �اإلضافة إ� الوصول إ� إمدادات الم�اە ال�اف�ة واآلمنة  الحالة أو بروتوكوالت اإلحالة لالستجا�ة لحاالت الطوارئ الصح�ة العامة المتعلقة �التنقل ال���

. والب��ة التحت�ة لنظافة ال�دين ، وتوف�� الصابون وال�لور للتنظ�ف والتطه��
� نقاط الدخول من خالل دعم تقي�مات االحت�اجات الصح�ة ع�� الحدود ، و��شاء فرق عمل فن�ة ، وتنظ�م اجتماعات 

تع��ز االستعداد لألمن الص�� ��
ا  � بناء القدرات هذا لنقاط الدخول ول�ن أ�ض�

الهجرة الصح�ة ع�� الحدود ، وورش العمل ، والدورات التدر���ة حول قضا�ا الصحة الحدود�ة. س�تم النظر ��
 � � أو نازح�� � �ستض�ف الجئ�� � الوال�ات ، وطرق الهجرة الموسم�ة ، والمجتمعات ال�� � لوحظ فيها التنقل المتكرر لل��� ، مثل الحدود ب�� � المناطق ال��

��
ا. داخل��

 �
� نقاط الدخول كجزء من عمل�ات ز�ادة الو�� وت�ادل المعلومات �ما ��

�� (RCCE) توف�� دعم تع��ز الصحة والتواصل �شأن المخاطر والمشاركة المجتمع�ة
�اء الحما�ة. ذلك الرسائل حول مخاطر العنف القائم ع� الن�ع االجتما�� ونقاط اإلحالة أثناء األزمات �الت�سيق مع ��

IOM

التم��ل المطلوب
٢٥٠,٠٠٠

دوالر ام����

� نظام فعال وقائم ع� األدلة وال�فاءة لالستجا�ة لألزمات
المساهمة ��

� استجا�ة فعالة وقائمة ع� األدلة لألزمات: ١. النظراء الحكوميون وو�االت 
تتوقع المنظمة الدول�ة للهجرة دعم أصحاب المصلحة � المجموعات الس�ان�ة التال�ة من خالل المساهمة ��

رة من األزمات � لمساعدة األشخاص والمجتمعات المت��
� تحتاج إ� خدمات الدعم اإل�سا��

األمم المتحدة والمنظمات غ�� الحكوم�ة ال��

وصف األشخاص المستهدفون

١٢,٠٠٠,٠٠٠ دوالر ام����
التم��ل المطلوب



� المواقع ذات األهم�ة ع�� جوالت جمع الب�انات الم�سقة. �قوم العدادون 
�� � ت�بع التنقل: استخدام ش��ات المعلومات الرئ�س�ة لت�بع التنقل �ش�ل منه��

� والتحقق منه ع� أساس ر�ــع سنوي.
� لتحد�ث التواجد الس�ا�� �ن الرئ�سي�� ب��ارة �ل موقع ومقا�لة المخ��

� والس�ان وح المفا�� � ت�بيهات اإلنذار الم�كر الفالش وت�بع أحداث الطوارئ: ��� وت�بع ال��
جمة اآلل�ة ، وتحد�د الس�ان المتأث��ن عند الحاجة. س�تم ��� ت�بيهات اإلنذار  � جوالت ال�� � تحدث ب�� ا ع� حجم اإلزاحة ال�� توف�� تحديثات أ��� تواتر�
 �

�� EET ا. يتم ت�ش�ط �اء �األحداث المفاجئة ح�ث ستحدث أ�شطة EET الحق� � غضون ٢٤-٤٨ ساعة األو� من الحوادث إلخطار ال��
الم�كر �الرماد ��

� تخط�ط االستجا�ة ال��عة. تقي�مات الموقف: است�مال التعل�م والتدر�ب 
غضون ٧٢-٩٦ ساعة من وق�ع حادث ناتج عن نزاع أو �ارثة طب�ع�ة للمساعدة ��

اع أو ال�وارث الطب�ع�ة ، �استخدام ش�كة واسعة من  � � طال أمدها الناجمة عن ال�� � األما�ن غ�� الطارئة أو المواقف ال��
� ، وجمع الب�انات عن الس�ان �� المه��

� لتقد�م نظرة عامة ع� الس�اق و��الغ تخط�ط االستجا�ة. �ن الرئ�سي�� المخ��
الس�ان  � �ستض�ف  ال�� المناطق   �

�� المتأث��ن  للس�ان  القطاع�ة  االحت�اجات  تقد�م نظرة عامة ع�   :(MSNA) القطاعات  المتعددة  االحت�اجات  تقي�م 
�اء من خالل تحد�د االحت�اجات ونقص تمث�ل الس�ان  � إل�الغ لمحة عامة عن االحت�اجات اإل�سان�ة ، وكذلك خطة االستجا�ة اإل�سان�ة ، وال�� النازح��

 .MSNA للخطر ع�� السودان والفجوات المعلومات�ة �� خدمات � المعرض��
ا.

�
� لضمان تخط�ط استجا�ة إ�سان�ة أ��� فعال�ة واستهداف

� المجال اإل�سا��
�اء �� � ال�� � الت�سيق والتعاون ب�� األمر ال�الغ األهم�ة هو تحس��

 � � �ش�ل خاص ع� توف�� المواقع ال�� ك�� � السودان ، مع ال��
� والس�ان العائدين �� امنة ودق�قة ومعمقة للنازح�� � التقي�م المح�� المت�امل (ILA): توف�� رؤ�ة م��

� للمواقع ، وحالة الب��ة التحت�ة ، والخدمات ، واألمن ، والتماسك االجتما�� ، ونوا�ا الحركة 
تع�ش فيها هذە المجموعات. وهذا �شمل التك��ن الد�موغرا��

� والعائدين إل�الغ التخط�ط لالستجا�ة. للنازح��
احت�اجات  لتلب�ة  األول��ة  إعطاء  مع  الب�انات  من  التحقق  وعمل�ات  الحي��ة  والق�اسات  للطوارئ  ال��ــــع  ال�سج�ل  عمل�ات  توف��  ال�سج�ل:  أ�شطة 
. ُ�ستخدم ب�انات  � �اء اإل�ساني��  لطل�ات الحكومة أو ال��

ً
� للخطر - يتم تنف�ذها استجا�ة ة لألشخاص المعرض�� المعلومات الفور�ة لتوج�ه المساعدة الم�ا��

مجة. ال�سج�ل الخت�ار المستف�دين، واستهداف نقاط الضعف ، وال��
تحديثات  وتوف��  للحدود  والعابرة  الداخل�ة  التدفقات  لتحد�د  والحدود  الرئ�س�ة  العبور  نقاط   �

�� الس�ان  تحر�ات  �لتقط   :(FMR) التدفق مراق�ة  سجل 
منتظمة لها.

� المطارات ونقاط العبور الحدود�ة 
جمع ب�انات كوف�د -١٩: إذا لزم األمر ، إعادة ت�ش�ط جمع ب�انات مصفوفة ت�بع الحركة (DTM) �شأن قيود التنقل ��

� تحول دون  � ذلك العوائق ال��
ا �ما �� � داخل�� �ة وقيود نقاط العبور الداخل�ة ؛ �اإلضافة إ� جمع الب�انات من مخ�مات النازح�� ونقاط العبور الحدود�ة ال��

ات  ا معلومات عن المؤ�� وح أ�ض� � ا. ستجمع مصفوفة ت�بع ال�� � داخل�� الوصول إ� المخ�مات وتأث�� COVID-١٩ والقيود الالحقة ع� التنقل ع� النازح��
. � � تعكس التأث�� االجتما�� واالقتصادي لل��اء ع� الس�ان المتنقل�� اإلضاف�ة ال��

� العام ٢٠٢٢ لتوف�� هذە المعلومات اإلدار�ة الخدم�ة الهامة: 
� السودان ��

ات�ج�ات التال�ة �� وس�ستخدم االس��

اطلع ع� خطة االستجا�ة ألزمة السودان ٢٠٢٠صفحة ١٠

خدمات الدعم للفاعلون ال�شطون

األشخاص المستهدفون:
ر�ن الذين س�حصلون ع� خدمات بناًء ع� الدعم المقدم إ� المنظمات غ��  هم من الس�ان المت�� الوصول �ش�ل غ�� م�ا�� إ� أ��� من ٥٠٠٠٠٠ نازح وغ��

الحكوم�ة الدول�ة والمنظمات الوطن�ة غ�� الحكوم�ة المستهدفة.
الجهات المستهدفة:

�اء ع� تقد�م المساعدة اإل�سان�ة المنقذة للح�اة ،  ة إ� ما ال �قل عن ١٥ منظمة دول�ة غ�� حكوم�ة � منظمة غ�� حكوم�ة. لبناء قدرة ال�� الوصول م�ا��
ستدعم المنظمة الدول�ة للهجرة المنظمات غ�� الحكوم�ة الدول�ة � المنظمات غ�� الحكوم�ة من خالل:

� �ساعد  إدارة آل�ة �ف األموال المرنة والفعالة والمس�ندة إ� االحت�اجات ، صندوق االستجا�ة ال��عة (RRF) ، ل��ادة دعم الجهات الفاعلة اإل�سان�ة ال��
� الوقت المناسب.

� السودان �ط��قة فعالة و��
األشخاص المتأث��ن �ال�وارث الطب�ع�ة و � أو من صنع اإل�سان ��

 ، (NFI) إطار القطاعات التال�ة لالستجا�ة للطوارئ: المواد غ�� الغذائ�ة �
حات وكتا�ة المنح للمنظمات غ�� الحكوم�ة �� توف�� التدر�ب ع� تط��ر المق��

� ت�سيق الشؤون اإل�سان�ة.
وخدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة (واش ) ، والمأوى والمستوطنات ، والحما�ة ، والصحة ، والمساعدة ��

ر�ن (AAP) ، وتقد�م التقار�ر  � (PSEA) ، والمساءلة أمام الس�ان المت�� توف�� التدر�ب ع� الم�ادئ اإل�سان�ة مثل الحما�ة من االستغالل واالنتهاك الج�سي��
لضمان استخدام األموال �ش�ل فعال من ق�ل المنظمات غ�� الحكوم�ة ، و�تم تحقيق المخرجات والنتائج �استخدام نهج يركز ع� الناس و التوثيق واإل�الغ 

عن النجاحات والدروس المستفادة.
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ت�بع الهجرات

األشخاص المستهدفون:
ا من الخارج، و ا، و٩٢،٦٤٤ عائد� ا موسم�� ، و٣٨،٤٨٥ عائد� وح الداخ�� � ا من ال�� ا دائم� ا، و٩٤٢،٢٩٩ عائد� الوصول �ش�ل غ�� م�ا�� إ� أ��� من ٣،٠٨٦،٥٥٣ نازح�

� الخدمات.
٣٨٨،٦٣٤ من الرعا�ا األجانب الذين س�تلقون الدعم بناًء ع� المعلومات المقدمة حول احت�اجاتهم ونقاط ضعفهم والثغرات ��

الجهات المستهدفة:

ا من الخارج،  ا، و٩٢،٦٤٤ عائد� ا موسم�� ، و٣٨،٤٨٥ عائد� وح الداخ�� � ا من ال�� ا دائم� ا، و٩٤٢،٢٩٩ عائد� الوصول �ش�ل غ�� م�ا�� إ� أ��� من ٣،٠٨٦،٥٥٣ نازح�
� الخدمات.

و٣٨٨،٦٣٤ من الرعا�ا األجانب الذين س�تلقون الدعم بناًء ع� المعلومات المقدمة حول احت�اجاتهم ونقاط ضعفهم والثغرات ��
 ، � وح المكونة من النظراء الحكومي�� � �د�ة لمنتج معلومات مصفوفة ت�بع ال�� ا من القائمة ال�� ا �شط�

�
� ا و٤٩٦ مش��

�
�� ة إ� ما ال �قل عن ٢٠ �� الوصول م�ا��

وو�االت األمم المتحدة، والمنظمات الدول�ة غ�� الحكوم�ة � المنظمات غ�� الحكوم�ة، من أجل تحل�ل أ��� مصداق�ة وشاملة وقائم ع� األدلة. س�ستخدم 
 �

وح �ش�ل منتظم اللتقاط ومعالجة وتزو�د الجهات الفاعلة اإل�سان�ة �منتجات معلومات متعددة الط�قات، �ما �� � المنظمة الدول�ة للهجرة مصفوفة ت�بع ال��
� من أجل تقد�م مساعدة إ�سان�ة  � والمتنقل�� ذلك الب�انات المصنفة حسب الج�س والعمر، والمواقع والتك��ن ونقاط الضعف واحت�اجات الس�ان النازح��

ات�ج�ات والخطط العمل�ة خالل ال�الد.  امج واالس�� ا واالستجا�ة، وكذلك إنتاج قاعدة أدلة لتصم�م ال��
�
أ��� استهداف
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