
 

 

United Nations  أألمم المتحدة
 اإلنسانية في السودان مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون

 تصريح منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان
  عن تفشي الحمى الصفراء في دارفور

  
  

أآد السيد علي الزعتري المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان  .2012 ديسمبر 6الخرطوم، 
خطورة تفشي الحمى الصفراء في دارفور ودعا الى تمويل عاجل لشراء لقاحات إضافية للحمى الصفراء للسيطرة على إنتشار 

  .المرض
  

شخصًا بهذا  160الصفراء في دارفور، وقد توفي أآثر من  شخصًا قد أصيبوا بالحمى 670إذ تفيد التقارير بأن أآثر من 
أآتوبر الماضي. ومن المحتمل أنه لم يتم إبالغ السلطات  29المرض منذ أن أخطرت منظمة الصحة العالمية بتفشيه في 
  .الصحية عن الكثير من الحاالت األخرى من الحمى الصفراء

  
دعم وزارة الصحة اإلتحادية والوزارات الوالئية ماليًا ولوجستيًا لمواجهة تفشي وتقوم الوآاالت اإلنسانية الدولية في السودان ب

مليون دوالر أمريكي من قبل صندوق األمم المتحدة المرآزي لمواجهة  2.6الحمى الصفراء في دارفور. وقد تم جمع نحو 
مليون جرعة لقاح. وتقدر منظمة  3.7د الطوارئ، إلى جانب مساهمات الجهات المانحة األخرى، مما يسمح بشراء ما يقدر بعد

مليون جرعة لقاح إضافيه ألآثر من مليون شخص ال يزالون عرضة للخطر في  2.2الصحة العالمية بأنه من المطلوب 
  .مليون دوالر أمريكي مطلوبة لشراء المزيد من هذه الجرعات 1.9دارفور. عالوة على 

  
مويل شراء المزيد من اللقاحات قائًال، "إن تفشي المرض خطير، وإنتشاره ال وقد أآد السيد الزعتري على الحاجة الملحة لت

يبدي أي إشارات بالتوقف. والسبيل الوحيد لوقف إنتشاره هو ضمان توفير التطعيم لجميع الناس المعرضين للخطر. ونحن 
   ."بحاجة أيضا للتأآد من أن الناموسيات متاحة ويجري الرش لمكافحة أعداد البعوض

  
نوفمبر بالتعاون مع وزارة الصحة االتحادية في اإلثنتي عشرة منطقة األآثر تأثرًا في دارفور.  20إطالق حملة التطعيم في  تم

  .مليون شخص التطعيم ضد الحمى الصفراء 1.3وحتى اآلن تلقى 
  

فور إذ "ال يوجد عالج للحمى وقال السيد الزعتري أن اإلستجابة آانت تساهم في إنخفاض معدل الوفيات بين المتأثرين في دار
في المائة  40الصفراء، ولكن أنشطة العاملين في مجال الصحي لإلستجابة لتفشي المرض قد قللوا من معدل الوفيات من 

في المائة. إن المجتمع الدولي اإلنساني يعمل مع وزارة الصحة والشرآاء  24عندما بدأ اإلنتشار في أواخر أآتوبر إلى نحو 
فض هذا المعدل إلى أبعد من ذلك. وقبل آل شيء، نحن بحاجة لتطعيم الناس لمنعهم من أن يصابوا بالمرض في الطبيين لخ

  المقام األول ".


