
  
 بيان صحفي

   
منظمة اليونسيف تستلم منحة جديدة من المكتب ا!وروبي للشئون ا�نسانية  -  تصعيد الحرب ضد سوء التغذية ل�طفال في السودان

  )إيكو(
   

تلقت اليونسيف في مطلع أغسطس تأكيدا بالحصول على منحة جديدة من المكتب  – 2014أغسطس  –بروكسل / الخرطوم                 
في حدود إثنين مليون يورو يخصص لدعم الجھود المتواصلة لمواجھة سوء التغذية بين ا!طفال في ) إيكو(ا!وروبي للشئون ا�نسانية 

  . السودان
   

ستثمار في خدمات التغذية ل�طفال في السودان ولذلك فإننا نرحب بھذه المنحة الجديدة من المكتب ا!وروبي إن ھنالك حاجة ملحة ل7 "
للشئون ا�نسانية ونأمل أن يحذو المزيد من الشركاء حذو المكتب ا=وروبي حتى نتمكن من المساعدة في إحداث تحول في الوضع 

أن حوالي نصف مليون طفل .   "قيرت كابيAري ممثل اليونسيف في السودان/ قال السيد  كما, الكارثي لسوء تغذية ا!طفال في السودان 
  . يعانون من سوء التغذية الحادة سنويا في السودان أي بمعدل واحد من كل إثني عشرة طفA تحت سن الخامسة

   
مانية أشھر وتركز على عAج حا=ت سوء التغذية الحادة تغطي المنحة الجديدة من المكتب ا=وروبي للشئون ا�نسانية مدة ث                

عن طريق تحسين تقديم الخدمات وتقوية خط أنبوب ا!طعمة العAجية ودعم مراقبة الوضع الغذائي ل�طفال وتقوية تغذية البالغين 
يب !وضاع سوء تغذية ا!طفال وا!طفال الصغار في أوضاع الطوارئ والمساعدة في تخطيط وتنسيق خطة وطنية متكاملة تلبي و تستج

  . في السودان
   

ومع ذلك، = بد من ا=عتراف أنه = يزال ھناك طريق طويل للوصول . ملتزمة بدعم مكافحة سوء التغذية في السودان" أكو" = تزال  "
  .في السودان" أيكو" خبير    أيترسكاوت   ، وقال يرون"إلى كل طفل سوداني في حاجة لخدمات التغذية 

   
ستمكن ھذه المساھمة من وصول اليونسيف إلى مائة ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحادة وتقديم خدمات عAجية جيدة لھم                 

 Aومن أجل دعم تغذية ا!طفال على المستوى ا!سري . في و=يات دارفور وكردفان والنيل ا!زرق والبحر ا=حمر والقضارف وكس ,
برنامج لتغذية اليافعين وا!طفال الصغار ولمساندة الممارسات ا!سرية للعناية با!طفال مثل الرضاعة الطبيعية وغسيل ا!يادي سيتم تنفيذ 

ومن المھم أن نذكر أن . بالصابون وإستعمال ا!مAح المضادة لفقدان السوائل لعAج ا�سھال وإستعمال الناموسيات للوقاية من المAريا 
بزيادة الخدمات العAجية في المحليات التي ترتفع فيھا  (S3M) م أيضا في تنفيذ توصية مسح الطريقة المكانية المبسطةالمنحة ستساھ

ھي أحدث وأشمل مسح للتغذية يتم إجراؤه في السودان يتضمن بيانات حتى  (S3M) إن طريقة. مستويات سوء التغذية بصورة إستثنائية 
  . مستوى المحلية

   
  . شريك محلي ودولي يعملون في السودان 22ستقوم اليونيسيف بتنفيذ المنحة بالمشاركة مع                 

   
   

...........................................................................................................................................................  
   
   

  عن إيكو
في المائة من المساعدات ا�نسانية إلى   ٥٠ا=تحاد ا!وروبي ھو أكبر جھة مانحة للمساعدات ا�نسانية في العالم، فھو يقدم أكثر من 

  .مختلف أنحاء العالم
تضامن شعوب كتعبير عن  ١٩٩٢  ، في عام"إيكو"تم إنشاء مكتب المساعدات ا�نسانية التابع للجماعة ا!وروبية، والمعروفة باسم 

المديرية العامة للمساعدات "ليصبح  ٢٠٠٤ وقد أعيدت تسمية ھذا المكتب في عام. أوروبا مع الشعوب المحتاجة في جميع أنحاء العالم
، ومن أجل ا=رتقاء بنوعية التنسيق وا=ستجابة للكوارث داخل أوروبا وخارجھا، تم إدراج الحماية المدنية ٢٠١٠ وفي عام". ا�نسانية

كما تم في العام نفسه تعيين كريستالينا جيورجيفا كأول مفوضة تكرس نفسھا لشؤون التعاون الدولي والمساعدات . ن اختصاصاتهضم
  .ا�نسانية وا=ستجابة للكوارث

content/aboutechoarabic.eu/-http://www.echo  
   

  -: عن اليونسيف



قطر ومنطقة لترجمة ذلك  190نعمل مع شركائنا في . تعمل اليونيسيف على دعم حقوق وسAمة كل طفل في كل ماتقوم به                 
طفال في كل مع تركيز جھود خاصة للوصول إلى ا!طفال ا!كثر عرضة وھشاشة من أجل مصلحة ا=, ا�لتزام إلى خطوات عملية 

  . مكان
  -: لمزيد من المعلومات نرجو ا�تصال ب
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