
 

 بدعم من صندوق قطر للتنمية

لمتضرر�ن من الكول��ا مد يد العون لل صيوا القطري  األحمر  الهالل

 �� جنوب السودان

أطلقھ الذي اإل�سا�ي ال��نامج وب السودان تنفيذ �� جن القطري  األحمر  الهالل تباشر �عثة :الدوحة ― 2017 يوليو  30

 للمتضرر�ن من و�اء ال�ول��التوف�� االحتياجات العاجلة للتنمية،  بدعم من صندوق قطر من العام ا�جاري �� وقت سابق 

رفع قدرات ال�وادر الطبية و  واملياه واإل�حاح البيئي، وذلك �� قطاعات اإليواء �� جنوب السودان اآلخذ �� االنتشار 

 املحلية.

 11مرافق �حية من إجما��  8وإ�شاء باملنازل،  ةحماما م�حق 120إ�شاء تم االن��اء من س�� العمل، فقد تقار�ر و�حسب 

، للصرف الص��حفر  10من أصل  7وإعادة تأهيل ، واملدارس ومخيمات النازح�ن�� املستشفيات  ةمس��دفمرفقا �حيا 

و�التنسيق مع وزارة ال�حة والشر�اء املحلي�ن، تم  .حفرة صرف ص�� مس��دفة 11جديدة من أصل حفر  6وحفر 

 �ادرا من ال�وادر الطبية حول ال�ول��ا وكيفية الوقاية م��ا. 50اإلعداد لتدر�ب 

تنظيم يجري كما االن��اء من عملية تقييم مخاطر انتشار مرض ال�ول��ا، �حاح البيئي، تم اإلالنظافة و وع�� صعيد 

تلك فعاليات ومن املقرر أن تتواصل الوقاية من ال�ول��ا، مستوى النظافة ال�خصية و رفع لمتواصلة توعو�ة حمالت 

 التوعيةوتقديم التواصل مع األها�� ب�خصا  60�ون من املعمل الفر�ق حيث يقوم  ،طوال مدة تنفيذ املشروعا�حمالت 

 .قرى  8�� يوميا ال�حية والوقائية 

اضطراب و وارتفاع أسعار السلع الغذائية ا�عدام األمن الغذائي من �عا�ي ء كب��ة من جنوب السودان أجزايذكر أن 

ا�خدمات �افة ر افع�� تو أثرت موجة من أعمال العنف مؤخرا الذي شهد  ،اإلقليم االستوائيوخاصة �� األوضاع األمنية 

إ�� ا�حاد معدالت اإلصابة �سوء التغذية عودة مما يتوقع أن يؤدي إ�� ، ب�ن الس�ان نزوححركة وسببت  األساسية

 �� �عض املناطق.% 30لتتجاوز هذا الصيف مجددا االرتفاع 

عام األزمة �� البالد  اندالعمنذ  نطاقااألسوأ واألوسع �عد ال�ي ، ال�ول��ا ا�حالية جائحةل��اجع تبدو �� األفق أي بوادر ال و 

�عد . و حالة م��ا بالوفاة 248ان��ت مقاطعة،  19�� إصابة حالة  8,160ح�ى اآلن  2016منذ يونيو حيث �جلت ، 2013

 % من ا�حاالت املصابة.70حيث �ش�ل �سبة األك�� تأثرا باملرض، �� عاما  30فئة األطفال والشباب دون سن 

 ##البيان ��اية##

 القطري  األحمر  الهالل عن نبذة



 

 أو  تح��  دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمك�ن مساعدة إ�� ��دف تطوعية إ�سانية منظمة وهو  ،1978 عام القطري  األحمر  الهالل تأسس

 �شغل كما بلدا، 190 من الوطنية وا�جمعيات الدولية وال�جنة الدو�� االتحاد تضم ال�ي الدولية اإل�سانية ا�حركة �� عضو  والهالل. تمي��

 والصليب األحمر  للهالل العر�ية واملنظمة الدو��، للهالل اإلسالمية ال�جنة مثل واإلسالمية والعر�ية ا�خليجيةاملنظمات  من العديد عضو�ة

 �� قطر  دولة بذلك مساندا وال�وارث، الن�اعات مناطق إ�� الوصول  هذه القانونية صفتھ إ�� استنادا القطري  األحمر  الهالل ويستطيع. األحمر

 .املحلية ا�خ��ية املنظمات با�� عن هيم��  الذي الدور  وهو  اإل�سانية، جهودها

 �� البلدان من عدد �� والتنمية لإلغاثة جار�ة دولية مشروعات ع�� �شرف وهو  والدو��، املح�� املستو��ن ع�� القطري  األحمر  الهالل ويعمل

 �� الدعم تقديم القطري  األحمر  الهالل ��ا يضطلع ال�ي اإل�سانية األعمال ب�ن ومن. وأورو�ا وأفر�قيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 معيشة مستوى  وتحس�ن ال�وارث أثر  من التخفيف ع�� �عمل كما املخاطر، من وا�حد م��ا والتعا�� لها واالستجابة لل�وارث التأهب مجاالت

 صعيد ع�� �شاطھ إ�� باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية ال�حية والرعاية الطبية ا�خدمات تقديم خالل من املتضرر�ن

 من الضعفاء حياة تحس�ن ورؤ�تھ واملل��م�ن، املدر��ن واملتطوع�ن املوظف�ن من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستع�ن. اإل�سانية املناصرة

 .لصا�حهم اإل�سانية القوى  حشد خالل

 وا�خدمة واالستقالل وا�حياد التح��  وعدم اإل�سانية: و�� اإل�سا�ي للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت �شاطھ الهالل و�مارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية
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