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تستمر لمدة ثالثة أيام وتستهدف أربعة مليون طفل تحت سن  حملة اطلقت حكومة السودان بالتعاون مع اليونيسف وشركاء آخرين
محلية من خمس عشر والية تعتبرعلى مستوى عال من  123للتطعيم ضد شلل األطفال باإلضافة إلى مكمالت فيتامين أ في  الخامسة

 الخطر بمافيها واليات دارفور.
وهو اآلن في  2009وترحب اليونيسف بقيادة الحكومة المستمرة وإستثمارها في قطاع الصحة. يظل السودان خالياً من شلل األطفال منذ 

. ورغم ذلك فإن مؤشرات إنتشار فيروس الشلل في العديد من دول (GPEI) طريقه لتنفيذ المبادرة العالمية للقضاء على شلل األطفال
 ألفريقي تشكل مصدر خطر كبير للسودان.الجوار في القرن ا

تقوم بدعم وزارة الصحة في حملة التطعيم من  ، كماt-OPV مليون جرعة 4.8قامت اليونيسف بتسهيل شراء   وإستناداً على هذه الخلفية،
 الثانية في سبتمبر. بيت إلى بيت، باإلضافة إلى حمالت التوعية اإلجتماعية عبر الواليات المعنية. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة

طفل في المناطق المتاثرة بالنزاع في جبل مرة وجنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل  200000وتعبر اليونيسف عن قلقها أن حوالي 
 لمدة تطال الخمس سنوات. األزرق يواجهون مرة أخرى خطر عدم اإلستفادة من هذا التدخل المنقذ للحياة، بعضهم

امام مسئوليتنا الجماعية تجاه   اليمكن أن يستمرالوضع بحاله ...إننا نتراجع بصورة متكررة ليري ممثل اليونيسف "يقول السيد جيرث كاب
 أطفال السودان".

اإلنساني غير  من أجل مصلحة األطفال، تدعو اليونيسف مرة أخرى كل المعنيين للبحث عن نهاية للنزاع وضمان الوصول العون
 تأثرة بالنزاع خاصة في جبل مرة، وجنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل االزرق.المشروط إلى المناطق الم

 . تام لدعم شراء ونقل اللقاحات إلى المناطق المعنية اليونسيف على استعداد
  

 عن اليونيسف
اطعة لترجمة ذلك قطر ومق 190تدعم اليونيسف حقوق ورفاه كل طفل، في كل ماتقوم به وباالتعاون مع الشركاء اآلخرين تعمل في 

لمزيد من   االلتزام إلى عمل فعلي، مع تركيز جهود خاصة على األطفال األكثر عرضة للمخاطر وعلى مساعدة األطفال في كل مكان.
 www.unicef.org  الموقع االلكتروني: المعلومات عن اليونيسف وأنشطتها قم بزيارة

  
 
  

تستمر لمدة ثالثة أيام وتستهدف أربعة مليون طفل تحت سن  حملة اطلقت حكومة السودان بالتعاون مع اليونيسف وشركاء آخرين
محلية من خمس عشر والية تعتبرعلى مستوى عال من  123للتطعيم ضد شلل األطفال باإلضافة إلى مكمالت فيتامين أ في  الخامسة

 ها واليات دارفور.الخطر بمافي
وهو اآلن في  2009وترحب اليونيسف بقيادة الحكومة المستمرة وإستثمارها في قطاع الصحة. يظل السودان خالياً من شلل األطفال منذ 

. ورغم ذلك فإن مؤشرات إنتشار فيروس الشلل في العديد من دول (GPEI) طريقه لتنفيذ المبادرة العالمية للقضاء على شلل األطفال
 الجوار في القرن األفريقي تشكل مصدر خطر كبير للسودان.

تقوم بدعم وزارة الصحة في حملة التطعيم من  ، كماt-OPV مليون جرعة 4.8قامت اليونيسف بتسهيل شراء   وإستناداً على هذه الخلفية،
 ر أن تبدأ المرحلة الثانية في سبتمبر.بيت إلى بيت، باإلضافة إلى حمالت التوعية اإلجتماعية عبر الواليات المعنية. ومن المقر

طفل في المناطق المتاثرة بالنزاع في جبل مرة وجنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل  200000وتعبر اليونيسف عن قلقها أن حوالي 
 لمدة تطال الخمس سنوات. األزرق يواجهون مرة أخرى خطر عدم اإلستفادة من هذا التدخل المنقذ للحياة، بعضهم

امام مسئوليتنا الجماعية تجاه   اليمكن أن يستمرالوضع بحاله ...إننا نتراجع بصورة متكررة ول السيد جيرث كابليري ممثل اليونيسف "يق
 أطفال السودان".

اإلنساني غير  من أجل مصلحة األطفال، تدعو اليونيسف مرة أخرى كل المعنيين للبحث عن نهاية للنزاع وضمان الوصول العون
 ط إلى المناطق المتأثرة بالنزاع خاصة في جبل مرة، وجنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل االزرق.المشرو

http://www.unicef.org/


 . تام لدعم شراء ونقل اللقاحات إلى المناطق المعنية اليونسيف على استعداد
  

 عن اليونيسف
قطر ومقاطعة لترجمة ذلك  190تدعم اليونيسف حقوق ورفاه كل طفل، في كل ماتقوم به وباالتعاون مع الشركاء اآلخرين تعمل في 

لمزيد من   االلتزام إلى عمل فعلي، مع تركيز جهود خاصة على األطفال األكثر عرضة للمخاطر وعلى مساعدة األطفال في كل مكان.
 www.unicef.org  الموقع االلكتروني: طتها قم بزيارةالمعلومات عن اليونيسف وأنش
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