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أوتشا     

 ) برنامج الغذاء العالميا(المصدر: قافلة برنامج الغذاء العالمي من كوستي إلى دولة جنوب السودان 

 في ھذا العدد                                        
 

1ص.  افلة غذائیة تابعة لبرامج الغذاء العالمي تصل إلى دولة جنوب السودانق  

2ص. اإلتحاد األوروبي یدعو إلى حل سیاسي في دارفور   

3شمال دارفور ص. والیة تفشي وباء حمى الضنك في   

4قطاع الشمال ص.  –التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة دعوة للتطعیم في المناطق   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطورات أبرز     
أول قافلة إنسانیة لبرنامج الغذاء  •

العالمي من السودان إلى دولة جنوب 

طن من المواد   700السودان سلمت 

من   45,000الغذائیة لتلبیة إحتیاجات 

 .النازحین لمدة شھر واحد
دعا اإلتحاد األوروبي خالل زیارتھ  •

جنوب دارفور للتوصل إلى حل والیة ل

اع  في دارفور ودعم نزسیاسي لل

 .الحوار الوطني
منذ أواخر أغسطس، أبلغت وزارة  •

الصحة بوالیة  شمال دارفور ومنظمة 

حالة من   81الصحة العالمیة  عن 

حالة مؤكدة   15الحمى النزفیة منھا 

من حمى الضنك، أدت إلى ثالث 

 .وفیات
تمكن برنامج الغذاء العالمي  •

والیونیسیف من إرسال إمدادات 

التغذیة إلى محلیتي عدیلة وأبوكارنكا  

في والیة شرق دارفور لتلبیة 

طفل   2,200 حتیاجات ما یصل إلى إ

 .2014حتى نھایة عام 
 أرقام    

 
 

 ملیون 6,9
 

 ملیون 2,9
 
 

2,000,000 

431,291 

 
 نملیو 2

إجمالى عدد المحتاجین 
للمساعدات اإلنسانیة في 

 السودان
 

 النازحون في السودان
 
 لنازحون في دارفورا

   2013في عام 
 (حتى تاریخھ)  2014في عام 

 
عدد المصابین بسوء التغذیة 

             الحاد الشامل 

 
 

167,908          

  السودان في نوالالجئ
 األمم المتحدة (مفوضیة

 )لالجئینشئون ال

 
 
 

106,162 

 دولة جنوب من نوالالجئ
 15منذ   في السودان السودان

مفوضیة ( 3013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون ااألمم المتحدة ل

 التمویل    
 )أمریكي دوالر( ملیون 986

  2014مطلوبة في عام 

 48.9 % 
 ةتوفراألموال المنسبة 

 

 
 

 جنوب السودان إلى دولةوصول قافلة مساعدات إنسانیة 
 

من المواد  طن  700شاحنة تابعة للبرامج قد نقلت   18أن قافلة مننوفمبر  9في العالمي  أفاد برنامج الغذاء
 ،و البقولیات ،وسیتم نقل الحبوب  .كوستي في والیة النیل األبیض إلى دولة جنوب السودانمدینة الغذائیة من 

في والیة أعالي النیل في دولة جنوب السودان، والتي سیتم توزیعھا على  ملوطوالزیوت النباتیة إلى الرنك و
برنامج أن ھناك ترتیبات إضافیة و قد أفاد ال . شخص من المتأثرین بالنزاع في دولة جنوب السودان  45,000

في  ود أكونةمن كوستي إلى الرنك و النیلیة عبر البواخرمن المساعدات الغذائیة  ًاإضافی ًاطن 453  جاریة إلرسال
 .األسبوع المقبل

 
جنوب السودان على مذكرة تفاھم دولةوقعت حكومتا السودان و 2014یولیو عام شھر في تجدر اإلشارة إلى أنھ 

ومن ثم وقعت الحكومتان وبرنامج الغذاء  .حركة الشحنات اإلنسانیة من السودان إلى دولة جنوب السودانبشأن 
العالمي على خطة تشغیلیة لتنفیذ مذكرة التفاھم 

 .تحدد أدوار ومسؤولیات األطراف المعنیة بھا
 
 

و ستتیح مذكرة التفاھم نقل الشحنات اإلنسانیة 
السودان خالل من السودان إلى دولة جنوب 

یولیو  8 فترة ستة أشھر إبتداًء من تاریخ
. و سیتم تجدید 2015 ینایر  7 الى 2014

، نوفمبر 9في و .مذكرة التفاھم بالتراضي
طلب برنامج الغذاء العالمي من حكومتي 

جنوب السودان تمدید المذكرة دولة السودان و
ینایر  7 في  إلى ما بعد موعدا إنتھائھا

2015. 
 

وجوًا  طة التنفیذ نقل المساعدات برًاوتحدد خ
النیل،  أعالي والیات إلى عبراألنھارو

 .والوحدة، وجونقلي في دولة جنوب السودان
 

جدیر بالذكر، أن الطرق بین جوبا عاصمة 
دولة جنوب السودان والوالیات الشمالیة من 

موسم األمطار  الدولة تصبح غیر سالكة خالل
مایو إلى شھر عادًة من شھر  الذي یستمر

كما فاقم النزاع المستمر في البالد،  .أكتوبر
من المشاكل  2013والذي بدأ في دیسمبر عام 

اللوجستیة، مما یجعل عملیة إیصال إمدادات 
وقد أشار خبراء   .اإلغاثة أكثر صعوبة

   ي من حیث الكلفة.اإلغاثة إلى أن نقل اإلمدادات من السودان إلى مناطق شمال دولة جنوب السودان ھو اكثر جدو
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 تحاد األوروبي یدعون إلى حل سیاسي في دارفوراإلسفراء

 
قام  سفراء من اإلتحاد األوروبي، بزیارة استغرقت یومین لمدینة نیاال، عاصمة والیة جنوب دارفور، زاروا خاللھا 

كما زاروا أیضًا معسكر كلما للنازحین الذي یقع بالقرب من   .مختلف المشاریع اإلنسانیة والتنمویة  في المنطقة
 .المدینة

 
ھناك حل عسكري ، رئیس بعثة اإلتحاد األوروبي في السودان، أنھ الیمكن أن یكون أولشینيوقال السفیر توماس 

ودعا جمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة والمجتمع  ،للنزاع في دارفور
وقال السفیر توماس إن الحل السیاسي في دارفور ینبغي أن  . المدني، لدعم والمساھمة في عملیة حوار وطني شامل

سفراء اإلتحاد األوروبي جمیع األطراف السودانیة  . ودعادون تأخیریكون أولویة للجمیع وأنھ یجب معالجة النزاع 
والحد من القیود غیر المثمرة المفروضة على  ،الوصولإتاحة ذات الصلة لمكافحة اإلفالت من العقاب، وتحسین 

 .حركة الوكاالت الدولیة، حتى تتمكن الوكاالت اإلنسانیة واإلنمائیة من تنفیذ التفویض الممنوح لھا
 
أعرب سفراء اإلتحاد األوروبي خالل زیارتھم لمعسكر كلما، عن بالغ قلقھم إزاء الزیادة المضطردة في أعداد  و

جدیر بالذكر، أن معسكر كلما یستضیف حوالى   .2014وعام  2013الناس الذین وصلوا إلى المعسكر في عام 
قادة المعسكر بشأن األمن وتوفیر الخدمات ق فیھ تفھمھم الحذر لقلالسفراء وفي الوقت الذي أبدا . نازح 126,000

 .لئك القادة على تقدیم الدعم الكامل لمحادثات السالم المقبلة ولعملیة الحوار الوطنيوأ وااألساسیة، حث
 

من األھالي المعرضین للخطر في   17,000وكاالت اإلغاثة تصل إلى 
 محلیة أم  دافوق في والیة جنوب دارفور

 
تسییر بعثة تقییم  جرى، 2014في نوفمبر عام 

إحتیاجات سریعة مشتركة بین الوكاالت لمدة یوم 
 .في والیة جنوب دارفور دافوقواحد إلى بلدة أم 

كان ھدف البعثة تقییم الوضع اإلنساني لنحو 
من الالجئین والعائدین (شخص   17,000
  .الذین یعیشون داخل وحول البلدة) والنازحین

نازح من محلیة أم   9,800ت البعثة رصدوقد 
 6,000دخن في والیة وسط دارفور، فضال عن 

، سطىمن جمھوریة أفریقیا الو عادواسوداني 
الجئ من جمھوریة أفریقیا  1,200 باإلضافة إلى

  .الوسطى
 

ك ووصلوا للبلدة ما بین افریقیا الوسطى إثر النزاع الذي دار ھنإلئك الالجئون والعائدون من جمھوریة وأ و قد فر
دافوق في النازحون من منطقة أم دخن في والیة وسط دارفور بالفرار إلى أم أیضا قام . 2014شھري مایو ویونیو 

بسبب الصراع الذي نشب بصفة رئیسیة بین قبائل السالمات والمسیریة للسیطرة على ،  2014 و2013 عامي
 نتھاء من تقریر البعثة من قبل الوكاالت المشاركة.بمجرد اإلوستكون النتائج التفصیلیة للبعثة متاحة   .األرض

 

 تفشي حمى الضنك في والیة شمال دارفور
 

نوفمبر  5أغسطس و 28ومنظمة الصحة العالمیة، أنھ في الفترة ما بین  الوالئیة الصحةأفادت وزارة 
حالة إصابة بالحمى النزفیة في أربعة محلیات في والیة شمال دارفور، بما في ذلك   81ت، فقد سجل2014

و لوفیات. اإلبالغ عن ثالث حاالت من ا باإلضافة إلى، والطینة. ةكوموالمحلیات الفاشر، ودار السالم، 
وفي الوقت نفسھ،   .في المائة) قد رصدت في محلیة الفاشر (95 األغلبیة الساحقة من الحاالتكانت 
أرسلت إلى المختبر الوطني في الخرطوم نتائج إیجابیة لحمى  22من أصل  من الدمعینة  15 فحصأظھر

العالمیة في داكار، السنغال العینات إلى المختبر المرجعي لمنظمة الصحة ھذه نفس  ترسلأوقد  .الضنك
 .ستلم النتائج قریباتمن المتوقع أن ، حیث لمزید من التأكید

دعا اإلتحاد األروبي خالل 
زیارتھ إلى والیة جنوب 
دارفور إلى حل سیاسي في 
دارفور و إلى دعم الحوار 

 الوطني
 

اإلغاثة إلى أشارت وكاالت 
نازح من محلیة  9,800وجود 

أم دخن في والیة وسط 
سوداني  6,000دارفور، و 

الجئ  1,200عائد و كذلك 
من جمھوریة أفریقیا الوسطى 

 في محلیة أم دافوق

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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حاالت ، وبناء القدرات،  إدارة مراقبةوقد وضعت منظمة الصحة العالمیة خطة طوارئ تغطي مجاالت ال

 جرىقد فوفقا لمنظمة الصحة العالمیة، و .والتقییم رصد، و مكافحة النواقل، والتثقیف الصحي، والاإلصابة
زارة الصحة الوالئیة، ومنظمة و باشرتكذلك   .عملیة تنفیذ خطة الطوارئ تتأمین األموال الالزمة وبدأ

تشتمل ھذه األنشطة  الصحة العالمیة، والشركاء في مجال الصحة القیام بأنشطة وقائیة إلحتواء المرض.
مالت الرش داخل ح على

في مدینة  عیةالمباني والتو
الفاشر وفي المناطق المتأثرة، 
وكذلك أنشطة تعزیز الصحة، 
فضال عن الحملة اإلعالمیة في 

 وسائل اإلعالم المحلیة.
 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمیة 
تنتقل حمى الضنك بواسطة 
البعوض المصاب بواحد من 
أربعة أنماط من فیروس حمى 

و یصیب المرض   .الضنك
الرضع، واألطفال، والبالغین 
حیث تظھر األعراض بعد مدة 

اللدغة من  ًایوم  14- 3
المعروفة أیضا  وتتمیز حمى الضنك الشدید .وال یوجد لقاح أو أي دواء معین لعالج حمى الضنك .المعدیة

وصعوبة في التنفس، وھي بالحمى، وألم في البطن، والقيء المستمر، والنزیف  بإسم حمى الضنك النزفیة
ویزید التشخیص السریري المبكر، وتدبیر العالج   .من األمراض القاتلة التي تصیب األطفال بشكل رئیسي

 المناسب من قبل األطباء والممرضین المدربین من فرص النجاة من المرض.
 

 شرق دارفورفي والیة إمدادات التغذیة إلى عدیلة، إرسال 
 

لبرنامج التغذیة الذي تنفذه نوفمبر  6في إرسال المكمالت الغذائیة  فيأشار برنامج الغذاء العالمي أنھ قد نجح 
شریكتھ، لجنة الالجئین األمریكیة الدولیة في محلیات عدیلة وأبو كارنكا في والیة شرق دارفور. وقد أرسلت 

ة دون أي مرافقة بعد ظلت مرابضة في مدینة الضعین، طفل، إلى عدیل 700حتیاجات إاإلمدادات التي تكفي لتلبیة 
أنھا قد أرسلت إمدادات  ،وقد أفادت الیونیسیف أیضا ھذا األسبوع الماضیة. عاصمة الوالیة طیلة الثالث أشھر 

كارنكا تغذیة لبرامج التغذیة التي تدیرھا لجنة الالجئین األمریكیة، ووزارة الصحة بالوالیة في محلیات عدیلة وأبو
 .2014طفل حتى نھایة عام  1,500حتیاجات الغذائیة ل المواد اإل في والیة شرق دارفور. وستغطي ھذه

 
ت عدیلة وأبوكارنكا من الضعین منذ امحلیوكانت المنظمات اإلنسانیة في شرق دارفور غیر قادرة على الوصول 

الوصول و السیطرة على  لوالمعالیا حوشتباكات المسلحة التي اندلعت بین قبیلتي الرزیقات بعد اإل 2013أغسطس 
شخص قد نزحوا في عدیلة وأبوكارنكا وھم في حاجة إلى   54,000الموارد. وتشیر التقدیرات إلى أن حوالي 

 المساعدة.
 

أحدث المعلومات عن األوضاع في مناطق الحركة الشعبیة لتحریر 
 قطاع الشمال، في والیات جنوب كردفان والنیل األزرق –السودان 

 
أن ثمانیة  2014أكتوبر  ذكرت وحدة  تنسیق والیات النیل األزرق وجنوب كردفان في نشرة محدثة في شھر

ن بجروح عقب قصف جوي على محلیات أم دورین ودالمي في والیة اثنان آخرامدنیین قد قتلوا وأصیب على األقل 
 جنوب كردفان في شھر اكتوبر.

 
وتعمل الوحدة مع منظمات المجتمع المدني المحلیة والجھات الفاعلة اإلنسانیة الدولیة على تبادل المعلومات حول 

 اإلحتیاجات اإلنسانیة في والیات جنوب كردفان والنیل األزرق.
 

العیش والحیاة الیومیة في القرى المتأثرة، وفي  وسائلبشكل خطیر وأیضا قد عطل  ًاجویًا ذكرت الوحدة أن قصف

    
     

     
    

     
     

   
 
 

أصدرتھ  جدید وفقًا لتقریر
لنیل ا يوحدة تنسیق والیت

االزرق و جنوب كردفان فقد 
 570اإلبالغ عن نحو  جرى

صبة في حالة من مرض الح
والیة جنوب كردفان في شھر 

 .اكتوبر

  
 

 شمال دارفور باألسبوع  والیة حاالت الحمى النزفیة في

 : وزارة الصحة الوالئیة و منظمة الصحة العالمیةالمصدر 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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لى حتماء بالجبال والكھوف المجاورة خالل النھار، والعودة إاإل شخص على  2,000حالة واحدة، أرغم أكثر من 
من حاالت  570في اللیل. وأشار التقریر أیضا إلى اإلبالغ عن حوالي فقط ھیبان وناكاما قراھم في محلیات 

قطاع الشمال في  -كتوبر في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان أاإلصابة بمرض الحصبة في شھر 
في مناطق الحركة عنھا ئعة التي تم اإلبالغ جنوب كردفان. ووفقًا للوحدة، فإن من أمراض األطفال األخرى الشا

 الشعبیة في والیة  جنوب كردفان تشمل المالریا، واإللتھاب الرئوي، والسعال الدیكي، واإللتھابات.
 

إلى  موحدةال إلى أن عدم الحصول على الرعایة الصحیة واألدویة األساسیة واللقاحاتالمحدثة الوحدة  نشرة توأشار
ونقص المأوى، وعدم وجود الصابون والمیاه النظیفة تظل تشكل أھم تحدیات الرعایة الصحیة جانب سوء التغذیة، 

 جنوب كردفان والنیل األزرق. ياألولیة في مناطق الحركة الشعبیة في والیت
 

أمراض الطفولة  وأشلل األطفال  إلى أنھ لم یتم القیام بأي حملة للتطعیم  ضد وباء الحصبة أو وتجدر اإلشارة
قطاع الشمال منذ   –طر علیھا الحركة الشعبیة لتحریر السودان یخرى التي یمكن الوقایة منھا في المناطق التي تساأل

. و لم تتمكن وكاالت األمم المتحدة وغیرھا من وكاالت اإلغاثة الدولیة من الوصول إلى مناطق 2011شھر یونیو 
 الحركة الشعبیة من داخل السودان منذ ذلك التاریخ.

 
ي والیة النیل األزرق ما زال الموظفین الدولیین من وكاالت األمم المتحدة ینتظرون موافقة الحكومة للمشاركة في وف

 بعثة مشتركة بین الوكاالت من المقرر تسییرھا في شھر دیسمبر.
 

  مخاوف من خطر تفشي شلل األطفال في مناطق الحركة الشعبیة
 

، أعرب منسق األمم المتحدة المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في السودان باإلنابة، السید 2014عام  نوفمبر 6في 
جیرت كابیلیري عن قلقھ العمیق من أن یكون األطفال في المناطق المتأثرة  بالنزاع في والیات جنوب كردفان 

 .والنیل األزرق عرضًة لخطر كبیر من عدوى اإلصابة بمرض شلل األطفال
 

ن بالمرض جدیدتاإصابة  اعن خلو السودان من شلل األطفال، ولكن ظھرت ھذا األسبوع حالتمؤخرًا أعلن وكان قد 
والیة جنوب عبر عودة الفیروس إلى السودان مما زاد من خطر  في والیة الوحدة في دولة جنوب السودان المجاورة

 .على الحدودالتي تقع كردفان 
 

لألمم المتحدة خطط تشغیلیة للقیام بحملة تطعیم ضد شلل األطفال لنحو  تكان، 2013و منذ شھر أبریل عام 
قطاع  –لتحریر السودان  طفل دون سن الخامسة في المناطق التي تسیطر علیھا الحركة الشعبیة  165,000

كل جھٍد ممكن من األھمیة بمكان أن یبذل قال السید كابیلیري: "   .جنوب كردفان والنیل األزرق يفي والیت الشمال 
لضمان القیام بحملة التطعیم فورًا، و كذلك التأكد من سالمة  جمیع األطفال، بغض النظر عن المكان الذي یعیشون 

.  ." و أضاف: " شلل األطفال من األمراض التي یمكن منعھا بلقاحات بسیطةفیھ، من اإلصابة بھذا المرض الرھیب
 ."وھذه اللقاحات متوفرة ومجانیة

 

  11,3بمبلغ  تساھم  (DFIF)الدولیة  للتنمیة المملكة المتحدةإدارة 
 للصندوق اإلنساني المشترك دوالر ملیون

 
) DFID( الدولیة للتنمیة المتحدة المملكة إدارة أسھمت

 للصندوق ملیون دوالر أمریكي 11,3 قدره إضافي بمبلغ
و ذلك بعد مساھمتھا  ،)CHF( للسودان المشترك اإلنساني
 حتیاجاتاإل ضوء في العام ھذا من مبكر وقت في السابقة

 المملكة المتحدة للتنمیة إدارة وكانت. البالد في المتنامیة
 عام في تأسیسھ منذ للصندوق ملتزمًا مانحًا سخیًا و الدولیة
 بسبب حرج وقت األخیرة في المساھمة وتأتي. 2006

 عدد رتفعإ حیث السودان، في اإلنسانیة حتیاجاتاإل تزاید
ملیون نسمة  6,1من  اتالمساعد یحتاجون الذین األشخاص

 حالیًاتوفر و.  2014 خالل عام ملیون نسمة 6,9إلى 
 أنحاء جمیع في المضیفة والمجتمعات ،والالجئین ،للنازحین اتالمساعد الصندوق اإلنساني من الممولة المشاریع
 .المشاریع ھذه من المائة في 64 من یقرب ینفذ ما حیث ،دارفور في ، خاصًة السودان

 التطعیم ضد شلل األطفال في السودان المصدر: الیونسیف 

دعا منسق األمم المتحدة المقیم 
ومنسق الشئون اإلنسانیة  
باإلنابة كل من حكومة السودان 

لتحریر  الشعبیة الحركةو
قطاع الشمال  - السودان

لتسھیل القیام بحملة تطعیم ضد 
 165,000شلل األطفال ل 

طفل في المناطق التي تقع 
تحت سیطرة الحركة الشعبیة 

النیل األزرق و  يفي والیت
 .جنوب كردفان
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