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أوتشا     

 ) صورة ارشیفیة لمنظمة الصحة العالمیةدارفور ( التطعیم ضد الحصبة في

 في ھذا العدد                                 
 

  1ص. لتطعیم ضد الحصبة بدایة حملة وطنیة مصغرة ل

  2ص.  السودان إلىمواطني دولة جنوب السودان تدفق 

  3ص.  شمال دارفوربسورتوني،  إلىجویة المم المتحدة األرحالت 

 4ص. شمال دارفور ب أنكا،منطقة بعثة مشتركة بین الوكاالت ل تسییر

 

  أبرز التطورات  
بدایة حملة وطنیة مصغرة للتطعیم ضد الحصبة  •

مالیین طفل في خمس من  4تستھدف أكثر من 
مایو   30-22والیات السودان، خالل المدة من 

2016 . 
استمرار وصول مواطني دولة جنوب السودان  •

وتدھور ظروف  ،السودان، نتیجة للنزاع إلى
  .األمن الغذائي في تلك الدولة

للنقل الجوي للمساعدات خدمات األمم المتحدة  •
تعلن عن تسییر رحالت طیران مباشر  اإلنسانیة

مؤقتة بین الفاشر وسورتوني، بوالیة شمال 
 دارفور.

أفادت بعثة مشتركة بین الوكاالت جرى  •
تسییرھا لمنطقة أنكا بوالیة شمال دارفور، أن 

شخص في المنطقة بحاجة إلى  15,000ھناك 
 المساعدات.

 

 2015االستجابة االنسانیة لعام من خطة  أرقام  

 
 ملیون 3.1

 
 

 ملیون 2.5
 
 

 ملیون 2

 النازحون في السودان 
 )2014(حتى دیسمبر 

 
 النازحون في دارفور

 ) 2014(حتى دیسمبر  
 

عدد المصابین بسوء 
            الحاد الشامل  التغذیة 

 
 
 
 

226,950          

الالجئون من دولة جنوب 
منذ   السودانالسودان في 

 2013دیسمبر،  15
(مفوضیة األمم المتحدة 

حتى  – لشئون الالجئین)
 2016مارس  31

 
 
 

130,000 

من جنسیات الالجئون 
(مفوضیة األمم  أخرى

المتحدة لشئون 
 الالجئین)

 التمویل    

 )دوالر أمریكي( * ملیون123.1
  2016جرى استالمھا في عام 

 

خصما على خطة *سیجرى تتبع المبلغ اعاله 
 ، متى ما جرى2016االستجابة االنسانیة للعام 

 الفراغ منھا 

    
     

 

 بدء حملة تطعیم ضد الحصبة في خمس والیات
 

مایو، حملة وطنیة مصغرة  22 بتاریخ، ومنظمة الیونیسیف الصحة، ومنظمة الصحة العالمیة من وزارة أطلقت كل
وجنوب كردفان، والنیل األبیض، وسنار تستھدف  ،للتطعیم ضد الحصبة في ست والیات ھي: النیل األزرق، وشمال

مایو، وتشمل  30حتى تاریخ  وستستمر الحملة عاماً.  15أشھر و  6مالیین طفل تتراوح أعمارھم بین  4أكثر من 
مكملة لحمالت مشابھة نفذت في  وتعتبر الحملةدولة جنوب السودان في ھذه الوالیات. الحملة أیضاً الوافدین الجدد من 

ھذا، وقد جرى بالفعل االنتھاء من  ملیون طفل. 9.5غطت عشر والیات، حیث جرى تطعیم  كانت قد، 2015عام 
المائة من  في 99طفل ضد الحصبة، بمعدل تغطیة بلغ  728,586حملة التطعیم في والیة غرب كردفان بتطعیم 

 .المستھدفین
 

 من العام الماضي.ة مدال نفسب ومن النتائج االیجابیة للحملة السابقة، انخفاض حاالت االصابة بمرض الحصبة مقارنةً 
حالة إصابة  2,498من بدایة العام، كانت ھناك  وحتى االسبوع التاسع عشر، 2015ووفقا لوزارة الصحة، ففي 

وفاة جراء المرض في ھذا  تحاال 10حالة اصابة مؤكدة، و 1,073فاة، مقارنة بعدد حالة و 38مؤكدة بالحصبة، و
 ). وباإلضافة إلى ذلك، كان ھناك انخفاض في الوفیات، خاصةً 2016مایو  13( بنھایة األسبوع التاسع عشر ،العام

 .، وغرب دارفوروسطفي والیة البحر األحمر، ووالیتي 
 

بدعم الحملة من خالل استنفار الجھاز الفني بالمنظمة على المستوى الوالئي لدعم وقد قامت منظمة الصحة العالمیة 
ویستصحب دعم منظمة الصحة العالمیة التأكد من تنفیذ حملة ذات نوعیة جیدة، وكذلك تلبیة األھداف  تنفیذ الحملة.

لي لسد الفجوات التي تطرأ أثناء الما توفیر الدعم إلى باإلضافةة مع استشراف الوصول إلى النتائج المتوقعة؛ رجوالم
 .ومستلزمات الحملة، وكذلك دعم التعبئة االجتماعیة لتعزیز التغطیة ،الحملة. وقد قامت الیونیسیف بتوفیر لقاحات

 

 السودان إلىوصول مواطني دولة جنوب السودان  استمرار
 

ع وتدھور ظروف األمن الغذائي في تلك نزاالسودان، نتیجة لل إلىاستمر مواطنو دولة جنوب السودان في الوصول 
مختلف والیات السودان منذ   إلىشخص قد وصلوا  69,000أن ھناك  رَ دِّ قُ فقد ، 2016مایو  22وحتى تاریخ  .الدولة

في المائة من مجموع الوافدین الجدد  66شخص یمثلون  46,000شھر ینایر. وتستضیف والیة شرق دارفور نحو 
وقد ورد أن  ،في والیة جنوب دارفور بلیل معسكر إلى وصلواآخرین قد  اً شخص 5,324. وھناك 2016في عام 

 نسانيعملیة تسجیلھم قد جرت بواسطة معتمدیة شئون الالجئین السودانیة. ھذا، وقد اشارت مفوضیة العون اإل
كل من مفوضیة  توالیة غرب كردفان. أما في والیة لنیل األبیض، فقد قام إلى اً شخص 7,241وصول  إلى الحكومیة

 2016شخص منذ بدایة عام  9,000وجمعیة الھالل األحمر السوداني بتسجیل  مم المتحدة لشئون الالجئین،األ
 ).مزید من التفاصیلمن أجل ال 2یرجى االطالع على الجدول في الصفحة (
 

 ً  226,950مایو، فقد وصل   12مم المتحدة لشئون الالجئین، والذي صدر بتاریخ األلمفوضیة ألحدث تقریر  ووفقا
. وفي الوقت الذي یبلغ فیھ عدد الوافدین 2013السودان منذ شھر دیسمبر عام  إلىمن مواطني دولة جنوب السودان 

من  اً وافد 39,622ل في المائة أكثر من عدد ا 75إلى  2016السودان في عام  إلىالجدد من دولة جنوب السودان 
مستوى  یتدنىالمسجلین لدى المفوضیة خالل الفترة نفسھا من العام الماضي، من مواطني دولة جنوب السودان 

بتحدیث خطة االستجابة للوافدین الجدد  مم المتحدة، والشركاء. وتقوم مفوضیة األكثیرأقل من ذلك ببالتمویل المقدم 
ً ، ومن ثم إعادة النظر في األرقام و2016من دولة جنوب السودان للعام   .لذلك فقا
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 )2016مایو  22 –السودان (األول من ینایر  إلىوافدون جدد من مواطني جنوب السودان 

 

 
 

 معسكر خور عمر، بوالیة شرق دارفور إلىالوافدون من مواطني دولة جنوب السودان 
 

من الوافدین من مواطني  380أبلغت جمعیة الھالل األحمر السوداني خالل األسبوع الماضي، عن وصول حوالي 
مایو، كان ھناك  22وحتى تاریخ  بالضعین، عاصمة والیة شرق دارفور. خور عمرمعسكر  إلىدولة جنوب السودان 

یشمل  العدد . وھذا 2016معسكر خور عمر منذ شھر فبرایر  إلىمواطن من تلك الدولة قد وصلوا  28,500
قد جرى تسجیلھم في البدایة من قبل جمعیة الھالل األحمر السوداني وقامت بالتحقق منھم المنظمة  اً شخص 25,548

قد جرى تسجیلھم من قبل جمعیة الھالل األحمر السوداني منذ  اً شخص 2,949عدد  إلى باإلضافةالدولیة للھجرة، 
ً و ابریل. 24اریخ ت والمنظمة الدولیة للھجرة، فقد  ،جمعیة الھالل األحمر السودانيكل من للبیانات التي قدمتھا  وفقا

 .مقارنة بشھري مارس وأبریلاستمر معدل وصول الوافدین خالل األسابیع القلیلة الماضیة في خور عمر باالنخفاض 
 

والخدمات األساسیة للوافدین من دولة جنوب  ،نسانیةالمساعدات اإلھذا، وتواصل المنظمات اإلنسانیة عملیة تقدیم 
خالل  2016معسكر خور عمر. ویخطط برنامج الغذاء العالمي لتوزیع حصة المواد الغذائیة لشھر مایو  إلىالسودان 

ً الجئ 28,428وھناك ما مجموعھ  األسبوع المقبل. مایو في معسكر خور عمر سیتلقون المساعدات الغذائیة لشھر  ا
2016. 

 
ً  أما كمیة المیاه التي تنقل االصحاح المیاه و برنامجقوم كل من یحیث لتر،  84,000فتبلغ  ،ھناك  إلى بالشاحنات یومیا

  21,000لتر منھا، في حین تقوم منظمة أمكور بتوفیر   63,000بتوفیر  والیونیسف، وقطاع المیاه، الحكومي البیئي
، وھو أقل من معدل مقیاس اسفیر الذي لترات للشخص الواحد في الیوم 3 معدل إلىوھذا یمكن أن یترجم  لتر إضافي.
معسكر لمیاه في الدولیة بزیادة القدرة التخزینیة ل تقوم منظمة أمكورلتر للفرد في الیوم. و 15حتي  7.5یتراوح بین 

قد نصبت كانت وھناك سبعة خزانات قربیة   .لتر 10,000 كل منھا  خور عمر عبر نصب ثالثة خزانات قربیة سعة
 .لتر 52,000في معسكر خور عمر بسعة إجمالیة قدرھا  فعالً 

 
عمر، یرجى االطالع على صحیفة الوقائع حول تدفق  معسكر خورلمزید من المعلومات حول جھود االستجابة في 

 .والیة شرق دارفور إلىمواطني دولة جنوب السودان 
 

 
 الوالیة

 
 الموقع

     عدد االفراد 
 المبلغ عنھم/المسجلین

 
 المصدر

 
 حمرمنظمة الھجرة الدولیة، الھالل األ 28,497 خور عمر شرق دارفور

 الوكاالتبعثة مشتركة بین  800 أبو مطارق
 بعثة مشتركة بین الوكاالت  75 الفردوس
 بعثة مشتركة بین الوكاالت 6,000 أبو جابرة

 

  مواقع أخرى
10,515 

 
 مفوضیة العون االنساني حمر/الھالل األ

 45,887  اجمالي فرعي
 

  معسكر بلیل للنازحین جنوب دارفور
5,324 

 
  معتمدیة شئون الالجئین

 5,324  اجمالي فرعي
 الحكومیة مفوضیة العون االنساني 3,920 خرصانھ غرب كردفان

 الحكومیة مفوضیة العون االنساني 3,321 المیرم

 7,241  اجمالي فرعي
 

  مواقع مختلفة جنوب كردفان
1,266 

 
 الحكومیة مفوضیة العون االنساني

 1,266  اجمالي فرعي
 

  الالجئینمواقع  النیل االبیض
9,000 

 
 مفوضیة شئون الالجئین حمر/الھالل األ

 9,000  اجمالي فرعي
 68,718 اجمالي

استمرار وصول مواطني دولة 
لى  السودان إجنوب السودان 

نتیجة لظروف النزاع، وتدھور 
 حالة األمن الغذائي في تلك الدولة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 الى دارفور المتجھة االمم المتحدة طائراتإحدى على متن للصعود  في طریقھمعمال اغاثة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمر الواقع لرئیس مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة بالسودان كمحطرد ب
 

حكم ب مایو، عن الصدمة وخیبة األمل جراء عملیة الطرد 22في السودان في یوم  أعرب الفریق القطري اإلنساني
و فرایسن، رئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا) ڤاالمر الواقع من قبل حكومة السودان للسید ای

أعلى منبر لصنع القرار لھیاكل اللجنة التوجیھیة المشتركة بین الوكاالت ھو ویعتبر الفریق القطري االنساني  بالبالد.
للجنة وقد تأسست  .والمنظمات غیر الحكومیة ،سیق بین وكاالت األمم المتحدةفي السودان، وھو اآللیة الرئیسیة للتن

ویضم أعضاء الفریق . على الصعید العالمي بقرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدةالتوجیھیة المشتركة بین الوكاالت 
 .ومیةوالمنظمات غیر الحك ،القطري االنساني في السودان ممثلین عن وكاالت األمم المتحدة

 
 .وشعب السودان عبر تقدیم المساعدات اإلنسانیة ،أنھ سیظل ملتزماً بدعم حكومةالفریق القطري اإلنساني وقال 

 

تسییر لبدء خطط ت خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة
 سورتوني، بوالیة شمال دارفور من الفاشر رحالت جویة إلى

 
رحلة  ، بتسییر2016مایو عام   22الجوي للمساعدات اإلنسانیة في یوم قام برنامج خدمات األمم المتحدة للنقل 

 في المنطقة مناسب الھلیكوبترمھبط طائرات  حیث تأكد من أن سورتوني، بوالیة شمال دارفورمنطقة استكشافیة ل
قل الجوي لبرنامج خدمات األمم المتحدة للن تح العملیات الجویةتونتیجة لذلك، ستف الستقبال الرحالت الجویة.

 إلى انیةـــللمساعدات اإلنس
ورتوني، حیث یشمل ــــس

دول الزمني المؤقت ــــالج
رة من ــــــالت مباشــــرح

الفاشر  -ورتونيـس– الفاشر
 د واالثنین.ـــاألح یوميفي 

دول الرحالت ــــوسیتاح ج 
دمات األمم ـــــلخ الرسمي

وي ــل الجـدة للنقـــــــالمتح
 إلى انیةــــللمساعدات اإلنس

 .في األیام المقبلة سورتوني
 

ویوجد في سورتوني، نحو 
من نازحي جبل  22,600

اعدات ـــــمرة یتلقون المس

أعلن برنامج خدمات األمم 
المتحدة للنقل الجوي للمساعدات 
اإلنسانیة عن تسییر رحالت 
جویة مباشرة مؤقتة بین الفاشر 
وسورتوني، بوالیة شمال دارفور 

 یومي األحد واالثنین

 
 

 ) 2016مایو  33 –فبرایر  15اطني دولة جنوب السودان الى خور عمر (القادمون من مو
 ، وجمعیة الھالل االحمر السوداني، ومفوضیة العون االنسانيللھجرة  منظمة الدولیةالالمصدر: 

 الوصول الفردي حسب التاریخ
 اجمالي العدد التراكمي للقادمین

 

 بعد ظھور نتائج العد الذي قامت بھ المنظمة الدولیة للھجرة في خور عمرأبریل،  12في تاریخ  24,980*انخفض العدد الى 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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وكان ھؤالء النازحون قد التمسوا . الغذائیة، واللوازم غیر الغذائیة، والخدمات األساسیة من برنامج الغذاء العالمي
على بعد  وتقع سورتوني  .2016الیونامید في المنطقة منذ شھر فبرایر والمساعدات بالقرب من مقر بعثة  ،الحمایة

ست  إلىل ــــتصأن تستغرق مدة قد  سورتوني جنوب كبكابیة. ویمكن للرحلة البریة من كبكابیة إلى كیلومتر 52
 .والتضاریس الصعبة ،ساعات بسبب سوء حالة الطرق

دمة مشتركة لألمم المتحدة ـــخھو  برنامج خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانیة جدیر بالذكر، أن
والشحن الجوي لجمیع اعضاء المجتمع اإلنساني،  ،یدیرھا برنامج الغذاء العالمي. ویوفر البرنامج خدمات نقل الركاب

 .ب عدم وجود البنى التحتیة وانعدام األمنوخاصة إلى المناطق النائیة حیث ال توجد بدائل نقل تجاریة بسب

 بعثة مشتركة بین الوكاالت لمنطقة أنكا، بوالیة شمال دارفور تسییر
 

ومكتب االمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة بعثة  مایو، قاد كل من مفوضیة العون االنساني 16 - 11في المدة بین 
ام راي في والیة شمال دارفور. وكان الھدف من البعثة تقییم أنكا، وتقییم مشتركة بین الوكاالت لقرى بركیك، و

 3-2 ھا میلیشیات مسلحة في المدة بینبالھجمات التي شنت المتأثرینشخص من  10,000االحتیاجات اإلنسانیة لنحو 
، على عدد من القرى، بما في ذلك أنكا، في محلیة كتم. وقد ضمت البعثة ممثلین من الجھات الحكومیة، 2015دیسمبر 

 .ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غیر الحكومیة
 

دمرت وقد  .لمناطق المذكورة أعالهشخص قد تأثروا بالھجمات على ا 15,000وقد وجدت البعثة أن ھناك ما یقدر ب 
ً او جزئیاً. وكذلك ورد ان  19أثناء الھجمات، حیث ورد أن ھناك   معیشة ھؤالء األھالي قریة قد احرقت اما كلیا

 3,000الماعز، و / من األغنام  6000رأس ( 10,000، وعدد كبیر من المواشي التي تقدر بنحو الممتلكاتالعدید من 
 أوضاعھم تقییممن االبقار) قد نھبت. وتشمل االحتیاجات الرئیسیة للسكان الذین جرت عملیة  1,000من اإلبل، و

المواد الغذائیة، والمستلزمات المنزلیة األساسیة، والمیاه الصالحة للشرب، والمرافق الصحیة، والرعایة الصحیة 
ً وخدمات التغذیة، واألدوات والمستلزمات الزراعیة، والتعلیم، والحمایة.  خطة استجابة تفصیلیة  إعداد ویجري حالیا

 .من قبل القطاعات
 

 
 
  

أفادت بعثة مشتركة بین الوكاالت 
كانت قد سیرت الى منطقة أنكا 

بوجود  بوالیة شمال دارفور
شخص في المنطقة  15,000

 بحاجة إلى المساعدات
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