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أوتشا     

 )الحصبة (المصدر: منظمة الصحة العالمیة التطعیم ضدیتلقى جرعة  طفٌل

 في ھذا العدد                                  
 

 1ص. حالة   2,500 تصل إلى أكثر من حاالت اإلصابة بالحصبة    

 2ص.  األزرق النیلشخص في والیة  16,800تسجیل أكثر من 

 3ص.  یحتاجون للمساعداتكارنكا في أبو األھالي

 4ص. الالجئین من دولة جنوب السودان  تدفق

  التطورات أبرز   
عن حدوث  الصحة لوزارةوفقا تقاریر وردت  •

 حالة وفاة 38و ،إصابةحالة   2,500 أكثر من
 .مایو 24 حتى السودان في، حصبةبمرض ال

أسرة  2,825 مفوضیة العون اإلنساني سجلت  •
محلیتي  إلى نزحواالذین  من محلیة باو في

 في والیة النیلالروصیرص و ،الدمازین
 .األزرق

لالحتیاجات  االستجابة عونال وكاالت تباشر •
 غربمنطقة  نازح في 24,000لنحو  اإلنسانیة
 .دارفور وسطوالیة ب جبل مرة

محلیة  النزاع فيبرین أثالمت شخاصاأل •
األدوات و ،الغذاء في حاجة إلى كارنكاأبو

 ،المأوىومستلزمات  ،المنزلیة الضروریة
 .خدمات التغذیةإلى  وكذلك

من دولة جنوب الجئ   9,000 تدفق أكثر من •
والیة غرب ب، انةصخرمنطقة  السودان إلى 

 .كردفان
 

 أرقام

 
 ملیون 3,1

 
 

 ملیون 2,5
 
 

 ملیون 2

 
 النازحون في السودان

 
 النازحون في دارفور

 (حتى تاریخھ)  
 

 عدد المصابین بسوء التغذیة 
             الحاد الشامل 

 
 
 

168,000          

بإستثناء  السودان في نوالالجئ
الالجئین من دولة جنوب 

األمم  (مفوضیة السودان
 )لالجئینشئون ال المتحدة

 
 
 

157,088 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل   

 )أمریكي دوالر( ملیون 1,004
  2015مطلوبة في عام 

 

  
32 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

    
     

  2015مارس  24حاالت الحصبة حسب الفئة العمریة حتى تاریخ 

 
 

والیة  17 في حالة 2,511اإلصابة بالحصبة تصل إلى حاالت 
 السودانب
 

 اإلبالغ عنو ،السودان في حالة إصابة بالحصبة 2,511 تأكید مایو  24تاریخحتى جرى  الصحة وفقا لوزارة
جدیر ال. البالدفي  والیة 17 ، فيمحلیة 57 في تفشى المرضوقد  .حالة وفاة  38بما في ذلك، اشتباهحالة  4,545

اإلصابة جلت أكثر حاالت ھذا، وقد ُس ل.النی نھروالیة  ھي بإنتشار المرض تتأثر الوحیدة التي لم بالذكر، أن الوالیة
الممولة و لتطعیم ضد الحصبة،لاألولى  حملةال وتستھدف . عامًا 15 منسوبیھا عن تقل أعمار بالمرض بین الفئة التي

 15و ستة أشھر الذین تتراوح أعمارھم بین األطفال من 1,692,892 الطوارئالمركزي لمواجھة  الصندوقبواسطة 
حیث بلغت  ،األطفالمن  1,716,217 الحملة . وقد غطتوالیات في ست ذات األولویة المحلیاتمن  28 في ،عاما

 .األطفال من 23,325 بنحوالھدف  ًة، متجاوزالمائة في  101المبلغ عنھانسبة التغطیة 
 
 تفشي مرض الحصبةل للتصديستجابة وكاالت المعونة ا
 

یجري  التي وفریق العمل راتبة لاجتماعات عقد وزارة الصحة باشرت تفشي مرض الحصبة، كإستجابة للتصدي ل
 ،السویدیة ةلوإنقاذ الطفوتقوم منظمة  .تنسیق االستجابة الصحیةلحضورھا بغرض احكام وكاالت المعونة دعوة 

، الكنیسة النرویجیةمعونة  كذلك، والسویسریةومنظمة أطباء بال حدود  ،السودانفرع ومنظمة الرؤیة العالمیة 
وھذا یشمل إدارة  اختصاصھ.في مجاالت كٌل  ،السیطرة على تفشي المرضعملیات دعم بالوطنیة منظمة مبادرون و
 .، وبناء القدرات، وتوزیع األدویةةالصحی وعیة، والتلحاالتا
 
 
 ،منظمة الصحة العالمیةستقوم كٌل من و

والیونیسف بدعم وزارة الصحة للقیام 
ضد لتطعیم لالثانیة االستجابة بحملة 
 1.85التي تستھدف حوالي و ،المرض

ملیون طفل تتراوح أعمارھم بین ستة 
في  محلیة 22في ، عاما15أشھر و

والیات شمال وجنوب وشرق ووسط 
ل للحملة كما سیتم توفیر التموی .دارفور
المركزي لمواجھة  صندوقالمن 

التخطیط عملیة  وتجري حالیًا .الطوارئ
في  على قدم وساق. أمالھذه الحملة 

انتشار واسع لم یسجل بھا التي  لوالیاتا
النطاق، ستركز وكاالت المعونة على 

صحة  التوعیة حولالخاصة بالتدخالت القیام ب، والعاملین في مجال الصحة وتدریبالتطعیم الروتینیة، حمالت تعزیز 
وزارة وقد أوصت كل من  .ووفقا للتقریر، ھناك حاجة إلى تغییر النھج المتبع في االستجابة لتفشي المرض . المجتمع
 ضد المرض على المحلیاتلتطعیم باستجابة االحمالت تقتصر  البأ والیونیسیف ،ومنظمة الصحة العالمیة ،الصحة

نقص التمویل تنفیذ  قد أعاقومع ذلك، ف. البالد في جمیع أنحاء المحلیات  لتغطي جمیع المتأثرة فقط، بل یجب أن تمتد
دوالر ملیون  1.8 بنحو الخمس،في والیات دارفور الشاملة تحقیق التغطیة لجوة التمویل . وتقدر فھذه التوصیة

 .أمریكي
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 باو في والیة النیل األزرقمحلیة من  تحركات األھالي
 

من  واانتقل ألفراد الذینامن شخص)  16,818أسرة (حوالي  2,825 ة یلحكومامفوضیة العون اإلنساني سجلت 
حتى اآلن  ولم یجِر. یونیو 4وذلك حتى  الدمازین والروصیرص محلیتيإلى النیل األزرق  التابعة لوالیة باو ةیمحل

 وجمعیة سیرتھا مفوضیة العون اإلنساني،لتقییم االحتیاجات، مشتركة بعثة وقد أشارت ب ھذا النزوح. اسبالتأكد من أ
المرأة للتنمیة  منظمةو ،مبادرونمنظمتي والمنظمات غیرالحكومیة الوطنیة بما في ذلك  ،الھالل األحمر السوداني

أن األمم  وجدیر بالذكروى. آوالم ،في حاجة ماسة إلى اإلمدادات الغذائیةھناك  شخاصأن األ، وبناء القدرات (لبینا)
 .شخاصالوصول إلى ھؤالء األوالمنظمات الدولیة لم تتمكن بعد من  ،المتحدة

 
ة الروصیرص بمواد البناء المحلیة. حلیمفي  أسرة 1,000نحو دعم ب في استجابة لالحتیاجات أدراوستقوم منظمة 

محلیتي باو أنشطة التوعیة الصحیة في بمباشرة ووكاالت المعونة  ،وحدة المیاه وإصحاح البیئة الحكومیةوقامت 
أن مفوضیة العون اإلنساني وتقدر  نازح. 7,000أكثر من منھ یستفید الذي بتوزیع الصابون  كذلكو ،الروصیرصو

النزاع) في والیة برین أثوالمت ،والعائدین ،(بما في ذلك النازحین للمخاطر شخص عرضة 165,000ھناك نحو 
 في حاجة إلى مساعدات غذائیة. مھ ذینالوالنیل األزرق 

 
إجراء حملة تطعیم ضد على لصحة بالوالیة اوزارة ل التابع برنامج الموسع للتحصین الالیونیسف  ت منظمةوقد شجع

 بما في ذلكالروصیرص، و ،الدمازینو ،محلیات باووالعائدین من جنوب السودان في  ،الحصبة تستھدف النازحین
طفل   3,000ف أكثر من استھدابالفعل  جرىعاما. وقد 15أشھر و 9طفل تتراوح أعمارھم بین  8,000أكثر من 

 شلل األطفال. بالتطعیم ضد
 

في غرب ، جلدو مساعدات فيلالنازحین یحتاجون ل من 24,000نحو 
 جبل مرة

 
وفقا لنتائج بعثة التقییم األخیرة 

، فإن االتــــبین الوك تركةـــالمش
نازح في  24,000نحو  ھناك

محلیة في  اتدــحاجة إلى المساع
 والیة وسطــــب غرب جبل مرة

في  ت البعثةیرـــُسوقد  ر.دارفو
ت ضمیو وــــیون 7إلى  3 تاریخ

 ،ات المحلیةــــممثلین عن السلط
 ،تحدةــــم المــــــاالت األمـــووك

، والمنظمات المعنیة والوزارات
وكان  .یة الدولیةـــــغیر الحكوم
بعثة تقییم الوضع ــــالالھدف من 

جھود بة ــــــاني، ومراقــــــاإلنس
 ،دودة الجاریةــــــستجابة المحاال

ریق الستئناف ــــــــــوتمھید الط
 جلدو، انیة فيــــــالعملیات اإلنس

خرى األناطق ــــمال فيوبعد ذلك 
  .في جبل مرة

 

و نرتتي، و كذلك في قریة  ،ي جلدوتفي مدین واستقروااھم في محلیة وسط جبل مرة كان النازحون قد فروا من قرو
. 2015مارس ثور، والقرى المجاورة التي تشمل بوري، وكاتي، ویارا، وداجو، ودیرقو، وتاال بین شھري ینایر و

والحركات المسلحة في المنطقة،  ،فروا من دیارھم بسبب القتال الدائر بین القوات الحكومیةقد انھم  مجتمعقادة ال وذكر
الصحة خدمات و ،في حاجة إلى المساعدات الغذائیة شخاصھؤالء األو ھا.وحرق ھانھب جرىقد  قراھم حیث ورد أن 

 .ھمقووسائل رزخسر العدید منھم ممتلكاتھم ھذا، وقد   .وخدمات التعلیم ،ةالصحی قفارموال
 

 مدینة جلدو وكاالت اإلغاثة تستجیب الحتیاجات النازحین في
 

من أصل  8,400 نحو، تلقى مارسشھر في ف  مدینة جلدو.لنازحین في ل اتتقدیم المساعد عونةتواصل وكاالت الم

أسرة   2,825جرى تسجیل 
في شخص)  16,818(حوالي 

والروصیرص ، محلیتي الدمازین
 عادة توطینھم من محلیة باوبعد إ

 .والیة النیل األزرقب

 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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الطوارئ  يوآموقد جرت عملیة تخزین مسبق ل  .وى في حاالت الطوارئآوالم ،نازح اللوازم المنزلیة 16,200
ضافیة في اإلالمنزلیة التجھیزات و

لتوزیعھا على ما تبقى من  ،تية نرتمدین
 .مدینة جلدو النازحین في

 
 نازح حصصًا 4,325ولم یتسلم سوى 
ویعتزم برنامج جلدو.  غذائیة طارئة في
توزیع حصص غذائیة الغذاء العالمي 

شخص آخرین في  9,490طارئة إلى 
إجراء المزید من كذلك و، المدینة

 ثور.لنازحین في نرتتي ولالتقییمات 
 
منظمة الصحة العالمیة قد قامت و
تأھیل عیادة للرعایة الصحیة األولیة ب
 .بالوالیةزارة الصحة ومھا إلى یسلتو
ومستلزمات الرعایة الصحیة األولیة وأجرت تدریبات تنشیطیة  ،قدمت الیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیة األدویةو

وقامت منظمة  جلدو. وأربع آبارعاملة في مدینة ،حالیا أربع مضخات یدویةھذا، وتوجد   .لموظفي الرعایة الصحیة
مضخات  ھناك حاجة إلى ثماِنال تزال ومع ذلك،  .ویة إضافیةحفر أربع مضخات یدب معونة الكنیسة النرویجیة

 .ھذه الفجوة تغطیةبین وكاالت المعونة ل حالیًاالمناقشات تدورو ،إضافیة لتغطیة الفجوة في إمدادات المیاه یدویة
 

 لالجئین الدانماركيالمجلس فقد قام ، ارھمفر فقدوا ممتلكاتھم وسبل معیشتھم عندقد النازحین  و نظرًا ألن أكثر
للقاحات  الفاو بعملیة تخزین مسبق منظمةوقامت  جلدو. أسرة في 2,000عدد واألدوات الالزمة ل ،بتوزیع البذور

والمجتمع المضیف  ،لنازحینل تعودالتي  رأس من الماشیة 8,000لتطعیم كذلك وتخطط  ،الحیوانیة في مدینة نرتتي
 مدینة جلدو.في 

 

 لمساعداتلیحتاجون كارنكا النزاع في أبوبرین أثالمت شخاصاأل
 دارفورإلى مدینة أبوكارنكا التابعة لوالیة شرق یونیو  11یوم في بین الوكاالت  ةمشترك احتیاجاتسیرت بعثة تقییم 

، و شمال شرق الضعین كلم 25یة التي تبعد امالقدقریة كذلك إلى و ،الضعینمدینة شمال شرق كلم  50التي تبعد و
وفقا ومایو.  11في  الذي اندلع  والرزیقات االمعالی قبیلتيالقتال بین برین أثالمت شخاصلتقییم احتیاجات األ ذلك

نسمة. وتشمل االحتیاجات اإلنسانیة العاجلة  80,000الذي یبلغ نحو عدد سكانھا  اجماليعاد فقد ، البعثةنتائج ل
لبذور واألدوات لن أیضا ورأثمتو یحتاج الوى، وكذلك خدمات التغذیة. آوالم ،واألدوات المنزلیة ،اإلمدادات الغذائیة

ضمت البعثة موظفین دولیین من جمیع قطاعات وة مزارعھم. قبیل موسم األمطار حتى یتمكنوا من زراعالزراعیة 
والمنظمات غیر الحكومیة ، الحكومیة مفوضیة العون اإلنسانيوووكاالت األمم المتحدة،  ،االستجابة اإلنسانیة

 وجمعیة الھالل األحمر السوداني. ،الدولیة

وكذلك  ،الغذائي ھممخزونفقد الناس وقد . كارنكافي أبو منزل 1,300  و تضرر نحو منزًال 980وقد جرى حرق 
إعادة بناء المنازل في بعض الوبدأ  ،ھمیعیشون مع أقاربمنازلھم مرت معظم الناس الذین ُدفمصادر رزقھم. 

اآلن تعاني من زارة الصحة بالوالیة، وھي و تقوم بتشغیلھاھناك عیادة صحیة في المدینة وباستخدام مواد محلیة. 
توفر المیاه و تتأھیل.  تتطلب إعادةمنھا ن اجاھزة للعمل، ولكن اثنفھي  بلدة الفي  الستبار أما اآل. نقص في األدویة

أما للفرد في الیوم.  لتر 15 الذي یقدر ب معدل مقیاس اسفیرللفرد في الیوم الواحد، وھو أقل من  لتر 10 بمعدل
وأربعة  ،منزًال 149 أحرققد و. ناك حاجة إلى المزید من المراحیضمقبول ولكن ھفھو وضع الصرف الصحي 

المواد حاالت الطوارئ ولوى آالم القدامیةرین في مدینة أث. وتشمل احتیاجات السكان المتالقدامیة في فصول دراسیة
 والتعلیمیة. ،وكذلك الخدمات الصحیة ،والبذور ،والطعام ،المؤن، والمنزلیة

 كارنكافي أبو الحكومیة إلنسانيھا مفوضیة العون االمساعدات اإلنسانیة األولیة التي تقدم

المساعدات اإلنسانیة األولیة الحكومیة منذ نھایة القتال في منتصف شھرمایو، قدمت مفوضیة العون اإلنساني 
طن متري من الذرة، و  90للمتأثرین. ووفقا لنتائج البعثة، قامت المفوضیة بتوزیع المواد الغذائیة، بما في ذلك 

طن متري من  15طن متري من التمور، و 3.4ن السكر، و طن متري م 1.7كیس من دقیق القمح، و 450
طن متري من المواد الغذائیة المتنوعة.  3، وھيطمن زیت ال ةكرتون 275العدس، وخمسة أكیاس من البصل، و
من األغطیة  1700من أواني المطبخ، و 300خیمة، و 200 الحكومیة كما وزعت مفوضیة العون اإلنساني

تباشر وكاالت المعونة 
االستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة 

نازح في  24,000لنحو 
والیة ب محلیة غرب جبل مرة

 وسط دارفور

الناس المتأثرین بالنزاع في 
مدینة أبوكارنكا ھم في حاجة 

دادات الغذائیة ـــــــــــإلى اإلم
ارئة ومستلزمات ـوالمنزلیة الط

 .التغذیةإلى ، وكذلك المآوي

  نازحون یلتمسون المأوى في مدینة جلدو (المصدر: أوتشا)

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

جنیھ. واستنادا إلى تقییم  140,000، وفساتینالمن  100مالبس األطفال، وصندوقا من  31البالستیكیة، و
 والمنظمات غیر الحكومیة بإستكمال جھود االستجابة الحكومیة. ،االحتیاجات، سیقوم شركاء األمم المتحدة

جنوب تیاجات مواطني دولة إلحلالستجابة الالزمة ألموال لفتقر الیونیسیف ت
 السودان

 
دولة  فيالحرب برین أثتمویل الیونیسف لدعم األطفال في السودان المت، سینفد یونیو 9یوم  المنظمةلتقریر نشرتھ  وفقًا

جنوب دولة في المائة من السكان الالجئین من  60األطفال أكثر من  یشكلو. جنوب السودان بحلول نھایة ھذا الشھر
وتعمل  المواطنین العائدین من دولة جنوب السودان.في المائة من  60السودان في السودان، فضال عن أكثر من 

تجابة وحكومة السودان لالساألمم المتحدة لشئون الالجئین، الیونیسف بالتنسیق مع شركائھا المنفذین ومفوضیة 
والتثقیف الصحي، ومعالجة سوء  ،ةالصحی قفارموال ،وھذا یشمل توفیر المیاه .لالحتیاجات اإلنسانیة لھؤالء األطفال

جنوب دولة اع في نزمع تصاعد الو إال إنھ .غیر المصحوبین بذویھم والتحصین، ودعم األطفال المنفصلین ،التغذیة
مستویات التمویل الحالیة كافیة لمواصلة لن تكون ، األمطار قدوم موسم، والجدد كبیر لالجئینالتدفق الالسودان، و

 .یونیوشھر إلى ما بعد  اتتقدیم المساعد
 

 مبلغ ال في المائة من 16فقط  تالتمویل لعملیاتھا في السودان، بعد أن تلقفي  حاٍد الیونیسیف من نقٍصمنظمة عاني وت
وحكومة السودان على مواصلة العمل معا  ،ونیسیف الشركاءالیتحث و. 2015المطلوبة لعام ملیون دوالر 117

 .الجھات المانحة زیادة التمویلمن وعلى وجھ االستعجال تطلب  ،لتحسین البیئة التشغیلیة
 

غرب إلى والیة  جنوب السودانمواطن من دولة  9,159وصول 
 كردفان

 
األمم  مكتب والعالمي،  غذاءوبرنامج ال ،ومفوضیة شؤون الالجئین ،الیونیسیف تضمبعثة لتقییم االحتیاجات  ھناك

حالیا في  تباشر العمل واألمن وإدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة (أوتشا)، تنسیق الشؤون اإلنسانیةالمتحدة ل
من دولة جنوب السودان. وقد استمر تدفق الجئ  9,000ستجابة لتدفق أكثر من لالان غرب كردففي والیة انة، صخر

جنوب دولة القتال في والیة الوحدة بارتفاع وتیرة بسبب  ،الالجئین إلى المنطقة منذ وقت مبكر من ھذا الشھر
المنزلیة في الخرطوم،  المستلزماتفي حاالت الطوارئ و ويآالممن تجھیزات  2,000ولدى المفوضیة  .السودان

بعد االنتھاء من  توزیع نصف ھذه المجموعات مباشرًة ريجوسی  .نقلھا إلى والیة غرب كردفان ريجلیوھي جاھزة 
كل من وقد أكد . إذا لزم األمر اإلرسالھا سریع الفولةالمتبقیة في مدینة التجھیزات تخزین  ريجسیوبعثة التقییم، 

 ،أیضا توافرالموارد الالزمة لالستجابة لالحتیاجات الغذائیة قطاع المیاهو ،یفوالیونیس ،العالمي غذاءبرنامج ال
شئون  باإلضافة إلى ذلك، طلبت مفوضیةو .والنظافة الصحیة لھؤالء الالجئین ،ةالصحی قفارموالمیاه وال ،والتغذیة

ة لنقل مواد البناء إلنشاء إصدار التصاریح الالزمسرعة غرب كردفان  الالجئین من مفوضیة العون اإلنساني بوالیة
 .لالجئین االخیر تدفقالوكان من المقرر بناء المركز قبل  .انةصمركز استقبال الالجئین في خر

 
 والیة جنوب كردفانب تقییم احتیاجات مواطني دولة جنوب السودان في محلیة التضامن

 
وتستضیف محلیة التضامن   .جنوب كردفانومن المقرر تسییر بعثة لتقییم االحتیاجات لمحلیة التضامن، في والیة 

أساسي من والیتي أعالي النیل  كطریق عبورالمحلیة تستخدم و .الجئ من دولة جنوب السودان 600أكثر من 
 إلى األجزاء األخرى من السودان. ،دولة جنوب السودانبوالوحدة 

 

 دارفور جنوبوالیة في  العائدینمن  11,600نحو 
 

جنوب دارفور قد عادوا إما إلى والیة في للنازحین قریضة معسكر من  ًانازح 11,634العالمي أن  غذاءأفاد برنامج ال
وقد صنف البرنامج بالفعل احتیاجات النازحین الذین یعتزمون  .للعودة معن استعدادھ واأو أعرب ،مناطقھم األصلیة
وتشمل ھذه االحتیاجات   .فات للمعسكراتعملیة إعداد الملجمعھا خالل جرى لى المعلومات التي عالعودة، استنادا 

وبرامج الغذاء مقابل العمل، ومجموعات التعلیم، ودعم المدارس التي  ،الغذاء مقابل األصولواألنشطة المدرة للدخل، 
ة قادمة بقیادة البرنامج ستقوم بعثو .وخدمات النظافة ة،الصحی قفارموالمیاه وال ،شیدت حدیثا، والخدمات الصحیة

وخطة االستجابة وفقا  ،تقییم االحتیاجاتبتنسیق الشؤون اإلنسانیة األمم المتحدة لمع المفوضیة ومكتب ك باإلشترا
  .لذلك

الیونیسف  مجموع احتیاجات
ملیون لعام  117التي تصل 

 لم یجر سوى تغطیة 2015
 قط.ـــھا فائة منـــــفي الم 16

 
 

الجئ   9,000 تدفق أكثر من 
من دولة جنوب السودان إلى 
خرصانة، في والیة غرب 

 .كردفان
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