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أوتشا     

 )منظمة الصحة العالمیة: (المصدر 2013عام التحصین ضد الحصبة في السودان 

 في ھذا العدد                                        
 

 1ص.  في السودان الحصبةبدایة التطعیم ضد 

   2 في والیة جنوب كردفان ص.، ھبیلة النازحین إلى عودة معظم

 3ص.  والیة وسط  دارفوربجلدو  في دینازح جد 16,500ي حوالھناك 

 4 دارفور ص. سطوبعائدین إلى دیارھم الدعم لل العون اإلنساني تطلب

  التطورات أبرز  
ما  لتطعیم للیونیسف فقد بدأت حملة وفقًا •

 الحصبة في مالیین طفل ضد 8یقرب من 
  .السودان

 مفوضیة العون اإلنسانيأشارت  •
إلى عودة معظم الذین فروا من  الحكومیة

دیارھم في ھبیلة، في والیة جنوب 
 .كردفان

ذكرت مفوضیة العون اإلنساني أنھ قد  •
نازح جدید إلى  16,300وصل حوالي 

منذ سط دارفور، و مدینة قولو في والیة 
تلقى  . وقد2015شھر فبرایر عام 

في المائة) منھم  26شخص (  4,300
  .شكًال من أشكال المساعدات فقط 

 الحكومیة طلبت مفوضیة العون اإلنساني •
بوالیة غرب دارفور الدعم لتسھیل عودة 

نازح في محلیة   3,500 ما یقدر بنحو
  .برنقا فور

 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 السودان

شئون ل األمم المتحدة (مفوضیة
 )لالجئینا

 
 
 

130,536 

 جنوبدولة  من نوالالجئ
 15 منذ السودانفي  السودان

مفوضیة األمم ( 2013دیسمبر، 
  )لالجئینشئون االمتحدة ل

 التمویل  

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

 

  
5 % 

 المتوفر من التمویل المطلوب
 

        

 

 ملیون طفل 8بدأ حملة تطعیم ضد الحصبة لنحو 
 

ة یحكوماللدعم حملة التحصین الجماعي  الوباءملیون جرعة من لقاح الحصبة بعد تفشي  9.6الیونیسیف إستجلبت 
 بدأت الحملة األسبوع الماضي بعد وصول أول ملیوني جرعةقد و  .ملیون طفل في جمیع أنحاء السودان 7.9نحو ل

 .لقاح
 
اإلصابة بمرض حاالت من  1,700أن  ،الیونیسیفومنظمة  ،ومنظمة الصحة العالمیة ،وزارة الصحةكٌل من ت ذكرو

اإلبالغ  جرىبما  حالة مقارنًة 600 بنحوزیادة  یشكلھذا و  .والیات السودانمن  13في  تأكیدھا جرىقد الحصبة 
، 2014حالة إصابة بالحصبة في عام  431تأكید  جرىفقد لمنظمة الصحة العالمیة،  ووفقًا .األسبوع الماضي عنھ في

الحملة ذكرت منظمة الصحة العالمیة أن قد ھذا، و  .2,811نحو  2013غ عدد الحاالت المؤكدة في عام في حین بل
 .العامألطفال دون سن من افي المائة  85تمكنت من تغطیة  قد 2013لتحصین ضد الحصبة في عام لة القومی

 
تعزیز ل في سن الخامسةللطفل  تعطىلقاح الك جرعة أخرى من لكون ھناتأن  یجبأنھ إلى شیر العدید من الخبراء وی

 في 5 - 3 یقدر بنحو أن ما خبراءالومع ذلك یقول المرض.  ضدحمایة من الفي المائة  99نسبة توفر  وھي ،تھمناع
أجھزتھم المناعیة  استجابةنظرًا لعدم  یمكن أن یصابوا بالمرضتطعیمھم ضد الحصبة  جرىالمائة من األطفال الذین 

 إبانالغین من عمال المناجم نتشار المرض بین البسیف قد أشارت إلى بدایة إیإلى أن الیون اإلشارةتجدر كما   .للقاح
 . لوباءل األخیر تفشيال
 

إشتباه باإلصابة  حالة 3,015اإلبالغ عن  جرىفقد والیونیسیف  ،ومنظمة الصحة العالمیة ،لوزارة الصحة ووفقًا
 ، بمااتیالمستشف إلىالحاالت من  1,200إدخال  جرىوقد ھذا،   ن.االسودوالیات من  14في  محلیة 31 فيالحصبة ب

إقلیم في المائة من إجمالي الوفیات بالمرض في السودان في  60جلت نحو وقد ُس  ة.في ذلك الحاالت الشدیدة والمعقد
 .دارفور

 
 - والشركاء في مجال الصحة ،والیونیسیف ،من منظمة الصحة العالمیةكٍل من بدعم  -االتحادیة  وزارة الصحةتقود و

ستجابة لتفشي المرض في جرى القیام بحملة تحصین لالوقد  .مرض الحصبةنتشار اللتصدي في ا ستجابةاالجھود 
الفراغ من كل الترتیبات  جرىوقد .  2015ینایر  23 إلى 19وكسال في المدة من  ،محلیة بوالیتي القضارف 11

 محلیة.  22التي تستھدف ، وضد الحصبةالثانیة لة التطعیم حمل والتخطیط ،اللوجستیة

والیة جنوب  فيمعظم النازحین  تقول مفوضیة العون اإلنساني أن
 مدینة ھبیلة قد عادوا تقریبًا إلى دیارھم منكردفان 

 
والیة  فيفروا قد  اكانوشخص  13,000جملة في المائة من   98 قد عادفة، یالحكومالعون اإلنساني ة مفوضیل ووفقًا

الذي اندلع مارس بسبب القتال  28ھبیلة یوم من مدینة الناس ھؤالء  فر وقد .مدینة ھبیلةبنوب كردفان إلى دیارھم ج
الناس  فقد إلتمس ھؤالء، لمفوضیةل وفقًاو  .شمالقطاع ال  –بین القوات الحكومیة والحركة الشعبیة لتحریر السودان 

مدینة و ،ة ھبیلةیوسماسم في محلكرتاال، و، في مدن الزلطایةة الدلنج، وكذلك یمحلفي مدینة الدلنج و ،التكمة ملجأ فيال
 . القوز ةیمحل فيالبقلتي 

 
 .ھبیلة لتقییم احتیاجات العائدین بزیارة ومنظمة مبادرون الوطنیة ،جمعیة الھالل األحمر السودانيقد قامت كٌل من و
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وقد  .من األھالي 2,240 نحوعلى سلبًا یؤثر  األمر الذي ، ھناك منزل 300رق أكثر من حُأفقد لنتائج التقییم،  وفقًاو
أو  ،أحرقت وأنھبت، قد كانت ما إالتي  والماشیة ،من الغذاء مكل إمداداتھ اوفقد آخرین قدشخص   5,500أن ورد 

 .دمرت
 

حاالت ل يوآالمن بعد مواد والمتأثرلم یستلم طن من المواد الغذائیة لھبیلة، ولكن  10.8وقد أرسلت الحكومة 
أرسلت جمعیة الھالل األحمر السوداني الفرق الطبیة إلى مدینة ھبیلة لدعم وقد  . المنزلیة المستلزماتأو  ،الطوارئ

 أصلمن  تسعتحتاج كذلك و ،تلوث مصدر المیاه الرئیسي في البلدة من قبل الحیواناتقد ھذا، و  .الخدمات الصحیة
 .إعادة تأھیل إلىیدویة في البلدة المضخات من ال 20

 

 في والیة وسط دارفور جلدو نازح في مدینة 16,300أكثر من ھناك 

وفقا لبعثة لتقییم اإلحتیاجات التي سیرتھا األسبوع الماضي كٌل من  مفوضیة العون اإلنساني، والمجلس الدانمركي 
شخص من   6,000ت موجة مكونة من نحو لتمسا، واإلصحاح البیئي ةالصحی قفارمالالمیاه و وحدةو ،لالجئین

لى إتشیر النتائج إلى أن ھؤالء النازحین یحتاجون و .لمالذ في مدینة جلدو، في والیة وسط دارفورالنازحین الجدد ا
مرافق الو ،والصحة ،والمستلزمات المنزلیة، وكذلك لخدمات المیاه النظیفة ،حاالت الطوارئل يوآوالم ،الغذاء

 .ةالصحی
 
 عردیبة، وتیرو، وبرداني، وكارا، وكورما،  ونوني،وفقا لنتائج البعثة، فقد فر ھؤالء الناس من قراھم في و
 أن ھؤالءورد و  .في محلیة وسط جبل مرة وادي النیل، وتیقرووالبیضا، وجوا كوستي، والبارى،  ، والداركورمالو

إیواء  جرى. وقد وعدم وجود المساعدات اإلنسانیة ،األھالي قد فروا من ھذه القرى بسبب ھجمات المیلیشیات
 .جرتقة، ووادي بوري في المدینة وحول المركز الصحي في مناطق وادي ،حالیًا في المباني المدرسیةالنازحین 

 .ة بحشد اإلمدادات لتلبیة بعض احتیاجات ھؤالء الناسوتقوم وكاالت اإلغاث
 

ت الموجة وكانمدینة جلدو.  الموجة الثالثة من الوافدین الجدد إلىھي  هووفقًا لمفوضیة العون اإلنساني تعتبر ھذ
 ، حاالت الطوارئل يوآوتلقت الغذاء فضًال عن الم ،شخص قد وصلت في شھر فبرایر  4,300األولى المكونة من 

قد وصلت إلى مدینة جلدو في أوائل فشخص   6,000الموجة الثانیة المكونة من نحو  أما   .والمستلزمات المنزلیة
إجمالي عدد  یة، فقد رفعت ھذه الموجة الجدیدةووفقًا للمفوض. ةالمساعدات اإلنسانی ىتلقتوحتى اآلن لم  ،شھر مارس

  شخص.  16,300إلى مدینة جلدو إلى  النازحین الذین لجأوا مؤخرًا
 

 محلیة كتیلة في والیة جنوب دارفور نازح في 1,800نحو 
یرت بعثة مشتركة بین الوكاالت ُس

 بقیادة مفوضیة العون اإلنساني
ومكتب األمم المتحدة  الحكومیة،

(أوتشا)  لتنسیق الشؤون اإلنسانیة
محلیة   ة فياجلالع حتیاجاتااللتقییم 

 .كتیلة التابعة لوالیة جنوب دارفور
حتیاجات وقامت ھذه البعثة بتقییم ا

األھالي الذین نزحوا إلى المنطقة بعد 
النزاع الذي نشب بین قبیلتي الفالتة 

 وقد فر .مارس 21والسالمات في 
ھؤالء الناس من منازلھم في دمسو، 

، ورجاج، وقندول، سیقونو
، في محلیات سكرة والعردیب

تشیر النتائج األولیة و. سُلوُت ودمسو،
شخص   1,800ن نحو أإلى 

أسرة) قد لجأوا إلى  356(حوالي 
) شخص، 600مدینة كتیلة (

إلى قریة خور شخص ) 500و(
خص إلى قریة ش) 700(و، نشما

والمستلزمات المنزلیة وكذلك  ،حاالت الطوارئل يوآوالم ،الغذاء النازحون إلىھؤالء . ووفقًا للبعثة یحتاج سیسبان
للتوترات المستمرة بین القبیلتین، من المتوقع أن یرتفع عدد النازحین في ھذه  ًانظرووالصحة.  ،إلى خدمات المیاه

     
     

     
     

 وفقًا لمفوضیة العون اإلنساني
وصل إلى مدینة جلدو الحكومیة 

ة وسط دارفور منذ شھر یفي وال
حوالي  2015فبرایر عام 

من النازحین الجدد،  16,300
شخص فقط  4,300تلقى منھم 

 من أشكال الفي المائة) شك 26(
 المساعدات.

 

 
 
 
 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 حیثد لجأوا بالقرب من مراكز الشرطة في ھذه المواقع الثالثة، قوأشارت البعثة إلى أن ھؤالء النازحین  .المنطقة
 .واإلدارات األھلیة بضمان سالمتھم ،التزمت السلطات المحلیة

 
والمستلزمات المنزلیة إلى نحو  ،حاالت الطوارئل يوآولیة للصلیب األحمر بتوزیع مواد الموستقوم اللجنة الد

ما یكفي من بإرسال الصلیب األحمر  ، سیقوماالحتیاجاتلزیادة  وتحسبًا .نازح في ھذه المواقع الثالثة 1,800
ة العالمیة ومنظمة مبادرون سلمت منظمة الصح شخص. وقد  3,200حوالي لحتیاجات إجمالي االاإلمدادات لتغطیة 

وتغطي كل مجموعة  الریفي. كتیلة تجھیزات الرعایة الصحیة األولیة إلى مستشفىمن  وحداتثالث  الوطنیة
وحدة المیاه والمرافق الصحیة واإلصحاح وستقوم الیونیسف عبر  شخص لمدة ثالثة أشھر. 10,000یاجات احت

 .المواقع لتلبیة احتیاجات النازحین الجدد، بزیادة ساعات ضخ المیاه في ھذه البیئي
 

 نازح قد لجأوا إلى محلیة ملیط التابعة لوالیة شمال دارفور 8,700ورد أن نحو 
 

في المناطق ولجأوا إلى مواقع شخص من منازلھم في محلیة ملیط  التابعة لوالیة شمال دارفور  8,700فر نحو 
والزیادیة. ھذا، وقد أفادت المنظمة الدولیة للھجرة أن  ،لتي البرتياندالع القتال بین أفراد من قبی ، وذلك عقبالمحیطة

والمنظمة الدولیة  ،الحكومیة لمفوضیة العون اإلنساني شخص قد وصلوا الى مدینة الصیاح. ووفقًا 8,000نحو 
 600إلى معسكر عباسي للنازحین. وأشارت بعثة الیونامید أیضا إلى وصول نحو  شخصًا 135للھجرة، فقد وصل 

 شخص إلى مدینة ملیط.
 

أبیي تدعو لدعم العملیات اإلنسانیة في منطقة لجنة الرقابة المشتركة في 
 أبیي

 
التنمیة و ،عاشتواالن ،اإلنسانیة البرامج دعمى علالسودان جنوب دولة حكومة السودان و حكومة اتفق ممثلو

العاصمة  في أبیيفي  المشتركة الرقابة التاسع للجنة خالل االجتماع ھذا االتفاق جاءقد و . في منطقة أبیي المستدامة
، الوكاالت اإلنسانیةتقوم  أنإقتراح ب الموافقة عليتمت قد و س.مار من شھر 30 – 29 نبی أدیس أبابا، االثیوبیة

جدیر بالذكر أن و .المنطقة المحتاجین في لمساعدةشامل  نھج لتبني المزید من الجھود بذلب، الحكومتینبالتعاون مع 
 .لم یتحدد بعد منطقة أبیيالوضع النھائي ل

 

 والیة غرب دارفور تطلب دعم العودةبمفوضیة العون اإلنساني 
غرب والیة المنظمات اإلنسانیة الدولیة العاملة في من غرب دارفور  بوالیةالحكومیة  مفوضیة العون اإلنساني تطلب

وأم الخیر إلى مناطقھم األصلیة  ،فور برنقا) من اسرة 700النازحین ( من 3,500 نحووتسھیل عودة  ،دارفور دعم
ن وأعرب ھؤالء النازحفقد ، لمفوضیةوفقا لو. برنقا محلیة فورفي  دیروو ،یجووو، كینجوومأمون، و، في جوركو

شؤون ل األمم المتحدةطلبت مفوضیة قد و. المفوضیةإلى  وھاعلى العودة إلى قراھم في رسالة وجھم عزمھعن 
 ستالمابعد والنازحین الراغبین في العودة. بأسماء تقدیم قائمة مفصلة  الحكومیة الالجئین من مفوضیة العون اإلنساني

 اتخاذبوصي ستو ،طوعیةالعودة ال لنوایا اتاستقصاءإجراء ب شؤون الالجئین مفوضیةتقوم ھذه القائمة، سوف 
 .الالحقة بناًء على ذلكخطوات ال
 

متوفرة في قرى الھناك فجوات كبیرة في الخدمات األساسیة توجد  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینووفقا ل
والتعلیم. وقال مسؤولون من وزارة التربیة والتعلیم أن الوزارة  ،ةالصحی قفارموال ،، ال سیما خدمات المیاهعودةال

 .2015 عملھا لعام عودة في خطةلدعم البنیة التحتیة التعلیمیة في قرى ال ًالیس لدیھا خطط
 

غرب دارفور. والیة المحلي للنازحین في  مجدللاإلقلیمیة مشروع تجریبي  سلطة دارفور توفي الوقت نفسھ، اقترح
تستھدف  محليالدمج استقصاء نوایا البالقیام ب، مفوضیة العون اإلنسانيبالتعاون مع وقد بدأت السلطة اإلقلیمیة 

 5,822سیسي (ومعسكر أسرة)،  700( 2 معسكر كرندنق، بما في ذلك معسكراتالمجتمعات النازحة في ثالثة 
لالندماج في المجتمع  المستعدینیسعى المسح لتحدید عدد النازحین وأسرة).  370برنقا ( معسكر فوروأسرة) 

تقدیم حزمة مساعدات لتلك األسر الذین ھم ب قلیمیةستقوم سلطة دارفور اإل، مفوضیة العون اإلنسانيالمحلي. وفقا ل
 كذلك وسیكون بإمكانھمتخصیص قطعة أرض لكل أسرة،  يجرج محلیا. وباإلضافة إلى ذلك، سیادمنأللعلى استعداد 

من  500 یوجد بھا للمجتمعات التيتوفیر الخدمات المجتمعیة فقط  يجرسی إال إنھالحصول على الخدمات المجتمعیة. 
 .في الحد األدنى محلیًامندمجة  لنازحةاألسر ا

 

 

 تطلب مفوضیة العون اإلنساني
ة غرب دارفور یبوالالحكومیة 

الدعم لتسھیل عودة ما یقدر 
نازح في محلیة  3,500بنحو 

 فوربرنقا.

 

شخص من   8,700فر نحو 
منازلھم في محلیة ملیط بوالیة 
شمال دارفور في أعقاب القتال 
الذي اندلع بین أفراد من قبیلتي 

 والزیادیة. ،البرتي
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة: النازحون الجدد في والیات جنوب 
 األمن الغذائي عدم استتبابودارفور یواجھون  ،كردفان

 
من  ،2015لشھر مارس عام ة بالمجاع شبكة نظم اإلنذار المبكر تقریر أوضاع األمن الغذائي الذي أصدرتھ وفقا ل

النازحین أوضاع فیما عدا في األشھر المقبلة،  السودان مستقرة نسبیًافي األمن الغذائي  أوضاع تستمر أن المتوقع
. والنیل األزرق ،ودارفور ،جنوب كردفانوالیات في  اتالنزاعبرة أثوالمجتمعات المضیفة الفقیرة في المناطق المت

 المرجحفمن لذا،   .األمن استتباب ارتفاع مستویات عدم جراء محدودًة عیشالوسائل في ھذه المناطق ال تزال أنشطة ف
انعدام األمن الغذائي الحاد من مستویات ) 2المرحلة كذلك المستوي الحرج (و ،)3المرحلة (زمة ستمرار مستوي األا

المجتمعات المضیفة الفقیرة  ك بینكذلو ،ي المائة من النازحینف 30إلى  25ال یقل عن ما بین ( وفق مقیاس اسفیر) 
النزاع األخیر في منطقة  جراء ینمعزولالالسكان وضع  ولعل ما یبعث على الكثیر من القلق، ھو .في ھذه المناطق

  .جبل مرة
 

فرص الحصول على في  ًان الجدد انخفاضوالنازحتقاریر الشبكة، فقد واجھ وفقا لوجنوب كردفان، والیة في أما 
  23,600نحو أن مفوضیة العون اإلنساني إلى تقاریر قد أشارت و .الغذاء والدخل الموسمي والمساعدات اإلنسانیة

الذي اندلع في أعقاب القتال ذلك و  تجمالو ،أبوجبیھةوفي مدن العباسیة،  التمسوا الملجأوفروا من منازلھم قد شخص 
ووفقًا للشبكة،  .ةلوالیفي أجزاء من ا شمالقطاع ال  -ة الشعبیة لتحریر السودان الحركقوات و ،بین القوات الحكومیة

 .جنوب السودانبدولة فارین من مناطق النزاع في والیة الوحدة أخرى عن أیضا تقاریر فإن ھناك 

 
والحركات المسلحة أنشطة  ،بین القوات الحكومیةالذي نشب  اع األخیرنزقد عطل الللشبكة، ف وفقًاوي دارفور، أما ف

التابعة نرتتي و، وجلدوقولو، مناطق في وجنوب دارفور، في والیة  جبل مرة محلیة شرق في  ، خاصًةعیشالوسائل 
یواجھ األھالي في و. شمال دارفور وكرنوي التابعة لوالیة رو،بأم وكورما، و طویلة،لوالیة وسط دارفور، وكذلك في 

 مستویات انعدام األمن الغذائيمن ) 2لمرحلة اكذلك المستوى الحرج () و3المرحلة ( زمةمستوى األھذه المناطق 
شخص من  36,700 فقد فر نحو ،ةغاثلوكاالت اإل وفقًاالشبكة.  و تقاریر كما أشارت بذلك ، حسب مقیاس (اسفیر)

 .منازلھم بسبب ھذا القتال
 
 

 
 
 

المبكر بالمجاعة:  شبكة اإلنذار
من المرجح استمرار مستویات 

وكذلك المستوى الحرج  األزمة 
 عدم استتباب  مستویاتمن 

- 25بین  داألمن الغذائي الحا
في المائة على األقل من  30

لمضیفة والمجتمعات ا النازحین
الفقیرة في المناطق المتأثرة 

وب جنوالیات النزاع في ب
والنیل  ،ودارفور ،كردفان
 .األزرق

2015مارس  -وضاع األمن الغذائي أحدث تقریر ألشبكة اإلنذار المبكر بالمجاعة:    
 
 
 

: أوضاع النسخة الثانیة لتصنیف المتكامل لمراحل األمن الغذائيا
 األمن الغذائي الحادة:

 الحد األدني او الطبیعي �

 المستوى الحرج (المرحلة الثانیة) �

 مستوى األزمة (المرحلة الثالثة) �

 )الطوارئ (المرحلة الرابعة �
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