
1 
 

 

 

 

 

 

ــالس ــ ــ  ودان  ــ

ــاالس  ــ ــ ــتعداد واالسـ ــ ــ ــتجابة اإلنســ ــ ــ ــانیة للكـ ــ ــ  ولیرا  ـ
 ] 19-2018 لإلسھال المائي الحاد[أنشطة لدعم الخطة الوطنیة للتأھب واالستجابة 

   2019دیسمبر  -أكتوبر 

 

 

 

 

 
 اإلنساني في السودان عمل الفریق القطري لل ادعدإ

   2019سبتمبر  30



2 
 

  خلفیة
 

نوع انتقال المرض: على أساس في السودان خالل العقود الماضیة إلى ثالث فئات  تتنقسم األمراض الرئیسیة التي تفش
باللقاحات.  اقل األمراض، واألمراض التي یمكن الوقایة منھا و، واألمراض التي تنقلھا نالمنقولة عن طریق المیاهاألمراض 

 ً والمرافق الصحیة والمرافق وتغطیة ھذه المیاه إلى انخفاض إمكانیة الحصول على میاه الشرب المأمونة  ویعزى ذلك أساسا
وقد .  بسبب ضعف البنى التحتیة للمیاه والمرافق الصحیة والنظافةوتفاقم ذلك  ،الصحیة البیئیة والتغطیة المنخفضة للتطعیم

مثل  نواقلالبالمیاه والمنقولة ب، مما خلق أرضیة مواتیة لظھور وتفاقم األمراض 2015شھدت البالد أسوأ فیضانات منذ عام 
النیل وكسال والیات الفیضانات ھي ب راً أثت والیاتالكولیرا والدوسنتاریا وحمى الضنك والمالریا وغیرھا. وكانت أكثر ال

 والخرطوم والجزیرة وشمال كردفان.  
 

سبتمبر  25.  وحتى 2019سبتمبر  9 الكولیرا في والیة النیل األزرق مرض تفشي عنوقد أعلنت وزارة الصحة االتحادیة 
، وفیاتبما في ذلك ثماني  فیھا،مشتبھ للكولیرا حالة  187في والیتي النیل األزرق وسنار عن  حلیات، أبلغت سبع م2019

 ً ً أثمحلیات المتوال ومنظمة الصحة العالمیة. تحادیةلوزارة الصحة اال وفقا الرصیرص ھي: في والیة النیل االزرق  رة حالیا
رة ھي: أثفي والیة سنار، فإن المناطق المتأما . )واحدة وباو (حالة، )حالتان( الماحيد و، و)حالة 40(، والدمازین )حالة 87(

الحالي في معدل الوفیات من الحاالت المصابة حاالت).  ویبلغ  9حاالت)، والسوكي ( 4( جھحالة)، وسن 43أبو حجار (
ً بأنھ في المائة.  4,3السودان  في  1مع المعالجة السلیمة، ینبغي أن یظل معدل الوفیات الناجمة عن الكولیرا أقل من علما

  .المائة
 
ولیة التي یتخذھا لى الرغم من تدابیر المراقبة الفوریة واألع المجاورة یاتوالوال محلیاتنتشر تفشي المرض في القد او

تحت قیادة الحكومة.   فبدون زیادة تدابیر المراقبة في الوقت المناسب  المیاه والمرافق الصحیة والنظافةشركاء الصحة و
أخرى.   والیاتفشي إلى المجاورة، من المرجح أن ینتشر الت والیاتالمعرضة للخطر الشدید وال یاتوبصورة مكثفة في الوال

خرى بسبب الواحدة تلو األة مجاورة ینفس التطور بإغراق وال إلسھال المائي الحادل تفشيوشھد نمط االنتشار خالل آخر 
ً تعرض للمخاطروغیر ذلك من نقاط ال المیاه والمرافق الصحیة والنظافةحركة السكان وسوء حالة  لوزارة الصحة  .  ووفقا

جزیرة الالنیل األزرق وسنار و وھي: والیات معرضة لخطر شدید یاتومنظمة الصحة العالمیة فان ثماني وال تحادیةاال
 .ارف والنیل األبیض وكسال ونھر النیلقضوالخرطوم وال

   
مالیین جرعة من لقاح الكولیرا الفموي من أجل القیام بحملة تلقیح. والھدف  3وقد طلبت وزارة الصحة االتحادیة أكثر من 

وسوف تستھدف حملة رد الفعل األولیة ما یزید  من الحملة ھو احتواء تفشي المرض ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة. 
الذین سیحصلون و في والیتي النیل األزرق وسنار الشدیدة لخطورةل عرضةملیون شخص یعیشون في مجتمعات  1.6على 

 على جرعتین من اللقاح.  
 

ولدعم جھود الحكومة الرامیة إلى احتواء المرض ومنع زیادة انتشاره، وضع الشركاء اإلنسانیون خطة للتأھب واالستجابة 
 في األشھر الثالثة القادمة. أمریكي  دوالر 20,300,039 للحصول على ونسعللكولیرا وی

 
یة قوممع التدخالت العالمیة المتعددة القطاعات لمكافحة الكولیرا والخطة ال أعمدة رئیسیة تمشیاً  6وقد بنیت ھذه الخطة على 

 : 2019-2018ة مدفي السودان لل إلسھال المائي الحادلالستجابة ل
 
 القیادة والتنسیق  .1
 التقاریرالمراقبة وإعداد  .2
 المشاركة المجتمعیة  .3
 والصحة والسالمة الغذائیة والنظافة  ةالصحی قفارمالمیاه وال .4
 استخدام لقاح الكولیرا الفموي   .5
 ) ومكافحتھاالوقایة من العدوى تعزیز النظام الصحي (إدارة الحاالت و .6
 

ً  وباإلضافة إلى ذلك، ونظراً   تعزیز في الوالیات المستھدفة، أدرجت استجابة للتغذیة في إطار النتشار سوء التغذیة عموما
لألطفال وإسداء المشورة بشأن تغذیة الرضع واألطفال الصغار والسالمة والبیئة لدعم إدارة الحاالت،  ينظام الصحال

ً المصابین بسوء التغذیة والحوامل والمرضعات المتأثرین بالكولیرا.   مع االستراتیجیات والمبادئ التوجیھیة  وتمشیا
یة والدولیة، ستسھم األنشطة المقترحة في االستجابة واحتواء المزید من االنتشار والحد من حاالت قوموالبروتوكوالت ال

الثماني المستھدفة  یاتفي الوال لاقونالب تي تنتشراألمراض ال قالالوفاة الناجمة عن نقل المیاه (مع التركیز على الكولیرا) وانت
على مدى ثالثة أشھر.  وبموجب والیتھا األساسیة المتمثلة في األمن الصحي للمجتمعات المحلیة، ستقوم منظمة الصحة 

 العالمیة بحمایة الصحة وضمان األمن الصحي. 
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(بمن فیھم الالجئون في  اً شخص 1,016,006إلدارة حاالت الكولیرا، و شخص 13,000 وبوجھ عام، سیستھدف الشركاء

المیاه والمرافق ملیون شخص سیستفیدون من عملیات  2,5وات المعرضة للخطر) مع توفیر خدمات صحیة مباشرة، عسكرالم
رعایة للحصول ال يومقدمات ھممن األ 546,000یعانون من سوء التغذیة الحاد، وممن  طفل300,000 ، والصحیة والنظافة

ات في والیات عسكراستھداف الالجئین الذین یعیشون في م جرياألطفال الرضع والصغار. كما سی على المشورة بشأن تغذیة
من خالل استجابة متعددة  في الخرطوم مواقع "المناطق المفتوحة"في ارف، والنیل األبیض، والقضكسال، و

ً  القطاعات.   بینالوفیات مثل سوء التغذیة الحاد  التخفیف من األسباب الكامنة وراء ارتفاع معدالت وستشمل األنشطة أیضا
 وحمالت النظافة الصحیة.  المیاه والمرافق الصحیة والنظافةاألطفال دون سن الخامسة، واستھداف المدارس بأنشطة 

 
 لألنشطة والمیزانیة  فیما یلي ملخص

 األنشطة والمیزانیة  ملخص
 

  530,800 القیادة والتنسیق 
  753,000   التقاریرإعداد المراقبة و

  1,620,830 تعزیز النظام الصحي (إدارة الحاالت وبرنامج الوقایة من العدوى في المستشفیات)
  1,926,000 المشاركة المجتمعیة 

  13,510,000 / الصحة البیئیة / سالمة األغذیة  أنشطة المیاه والمرافق الصحیة والنظافة
  1,959,409 التغذیة 

   20,300,039 المجموع الكلي 
 
 

 المیزانیة حسب الوكالة ملخص 
 المیزانیة  الوكالة 

 7,417,040 منظمة الصحة العالمیة 

  10,102,999 منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) 
  2,780,000 ون الالجئین ئمفوض األمم المتحدة السامي لش

  20,300,039 المجموع الكلي  
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 توزیع أنشطة التأھب واالستجابة لمدة ثالثة أشھر 
عدد السكان  األنشطة الرئیسیة  التدخل األساسي 

  ینالمستھدف
المیزانیة (دوالر 

 الشركاء  ) أمریكي

 القیادة والتنسیق 

، االتحادیة لكولیرا وزارة الصحةمركز القیادة والسیطرة لیشارك في رئاسة 
المیاه والمرافق منظمة الصحة العالمیة قطاعات الصحة والتغذیة ووستدعم 

مراكز في خمس والیات ذات أولویة یحتمل أن یتسع  إلنشاء الصحیة والنظافة
ولویة.  ویشمل ذلك تعیین موظفین ألالثماني ذات ا والیاتنطاقھا لتشمل جمیع ال

جل لتنسیق التنفیذ وطنیین مؤھلین وخبراء استشاریین دولیین بعقود قصیرة األ
والتغذیة  المیاه والمرافق الصحیة والنظافةالفعال لالستجابات المتكاملة للصحة و

 وضمان التكامل والتوافق مع التدخالت التي تقودھا الحكومة.  

1,016,006  330,000  

منظمة الصحة 
، العالمیة

والیونیسیف، 
ومفوضیة األمم 
المتحدة لشؤون 

 الالجئین 

نشر قدرة منظمة الصحة العالمیة المتزایدة ودعمھا لتنسیق المجموعات الصحیة 
الثماني المستھدفة من أجل إدارة  یاتني في الوالفیة والدعم القومال األدنى من

 ة والمحلیات على نحو فعال  یالمعلومات ورصدھا وتنسیقھا على مستوى الوال
منظمة الصحة   200,800  1,016,006

  العالمیة

    530800 المجموع الفرعي 

إعداد المراقبة و
   التقاریر

تدریب وتوفیر أدوات (مطبوعة ومبادئ توجیھیة) ودعم بعثات التحقیق المیداني 
ً  66لفریق االستجابة السریعة في  منظمة الصحة    198,000  1,016,006 ذات أولویة في ثماني والیات ذات أولویة.   موقعا

  العالمیة
 یاتمنطقة معرضة للخطر الشدید في الوال 66بدء وتعزیز المراقبة المجتمعیة في 

ات والمجتمعات معسكرفي ال نازحونالثماني المستھدفة (بما في ذلك الالجئون وال
 المضیفة المعرضة للخطر)  

منظمة الصحة   135,000  1,016,006
  العالمیة

من العاملین والمدیرین الصحیین على تعریفات الحاالت،  200تدریب حوالي 
وعملیات تعقب  النشطة،للحاالت والمراقبة المستندة إلى األحداث، والنتائج 

  1,016,006 االتصال 
 

140,000  
  

 
منظمة الصحة 

 العالمیة
من مجموعات دعم األمھات ن ومتطوعال ھاكونیإنشاء نقاط مراقبة مجتمعیة 

 والقابالت من المجتمعات. 
 

باللوازم المختبریة بما في ذلك فحص التشخیص  متدریب فني المختبرات وتزویدھ
لكولیرا وحمى الضنك والمالریا)، ومواد أخذ العینات، ومواد إعادة لالسریع (

 للعینات. د والنقل الدولي التأھیل، ومعدات الحمایة الشخصیة والنقل داخل البال

 الیونیسیف

منظمة الصحة   280,000  1,016,006
 العالمیة 

    753,000  المجموع الفرعي 

إدارة الحاالت 
والوقایة من 

العدوى 
ومكافحتھا 

برنامج الوقایة (
من العدوى 
 )  بالمستشفیات

عامل (من مستوى الوالیة والمستوى القومي) من العاملین في مراكز  200تدریب 
الوقایة في مجال إدارة الحاالت و یھمواإلشراف علوالیات  8معالجة الكولیرا في 

لتحسین الحصول على العالج وضمان االلتزام  ومكافحتھا من العدوى
معدل ھم في خفض یة والدولیة التي تسقومبالبروتوكوالت والمبادئ التوجیھیة ال

.  تنمیة قدرات العاملین في مجال الرعایة الصحیة، الوفیات من الحاالت المصابة
لإلسھال المائي والعاملین في المجتمعات المحلیة في مجال إدارة الحاالت 

   1,016,006 الكولیرا /الحاد

180,000  
  

منظمة الصحة 
  العالمیة

 
 

 الیونیسیف 

لعالج باإلماھة الفمویة على مستوى المرافق، ومراكز ا من أركان 24إنشاء 
 الرعایة المجتمعیة لمعالجة حاالت الكولیرا الخفیفة والمتوسطة. 

600,000  
  

 الیونیسیف 

 مراكز عالج الكولیرامن  21إنشاء مراكز عزل وتغطیة التكالیف التشغیلیة لتشغیل 
شدیدة.  شراء منظمة الصحة المخاطر ذات الات عسكرلالجئین في الم 5ووالیة /2(

، والمعدات المنومینالمرضى العالمیة مجموعات من أدوات الكولیرا للرعایة 
  والوقایة من العدوى وإمدادات مكافحة المخدرات. 

منظمة الصحة 
   العالمیة

ومراكز عالج  نشر القدرة/الموظفین على دعم إدارة الحاالت والوقایة من اإلصابة
التي تتأثر أكثر من غیرھا من حیث تكلفة السفر وبدل اإلقامة  والیاتفي الالكولیرا 
 الیومي.  

منظمة الصحة   140,000  1,016,006
  العالمیة

 اإلسھال المائي الحادشراء وتوزیع اللوازم الصحیة ذات الصلة مثل مجموعات 
على مستوى المجتمع المحلي، ومجموعات لوازم الرعایة الصحیة االولیة، 

ومحالیل اإلماھة ، الناموسیات المعالجة بمبیدات طویلة المفعولوعقاقیر المالریا، و
 أقراص الزنك.  مجموعاتالفمویة، و

 الیونیسیف   120,830  12,000

ً والمعدات الطبیة محشراء األدویة األساسیة واللوازم الطبیة  ات في فجولسد اللیا
    1,016,006 لحیاة مجانا في الوالیات الثماني المستھدفة.  األدویة المنقذة ل توفیر

580,000  

 الیونیسیف 
منظمة الصحة 

  العالمیة
    1,620,830  المجموع الفرعي 

المشاركة 
 المجتمعیة 

استخدام كامیرا الھاتف المحمول والفیدیو تدریب وإشراك الموظفین المیدانیین في 
 ً ، ةوعیتالمواد لزیادة  لتطویر ونشر مجموعات المعلومات المحلیة المقبولة ثقافیا

 التلفزیون... الخ  نقاط 
منظمة الصحة   80,000  1,016,006

  العالمیة
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واألمراض المشاركة المجتمعیة لتعزیز الوعي العام نحو الوقایة من الكولیرا 
ونھج متعددة االتصاالت (أداء مسرحي متنقل  المتصلة بالمیاه باستخدام قنوات

وعروض درامیة وجلسات على مستوى المجتمعات المحلیة والمدارس وغیرھا 
من األماكن العامة التي تشمل المساجد واألسواق والمطاعم وموردي المیاه وبائعي 

في مناطق عالیة العبء، والفیدیو األغذیة، وحملة زیارات من بیت إلى بیت 
 الصوت.   ةنظمأعن األحداث العامة التي تستخدم معدات  المتنقل، فضالً 

1,016,006  

  الیونیسیف   540,000

والمجموعات  والنساء، المجتمع،اجتماعات التوجیھ والدعوة التي تستھدف قادة 
والشباب والمراھقین (الفتیات والفتیان) من خالل منصات فریق عمل  الدینیة ،

 االتصال من أجل التنمیة
500  

متطوع لكل والیة وعملیة االختیار ینبغي أن تحدد أولویات تدریب  1,800تدریب 
  64,000  1,800 ن) یأعضاء اللجنة الثوریة (أي الشباب والمراھق

 الیونیسیف  
منظمة الصحة 

   العالمیة
صل واختبارھا مسبقا واحملة االتصاالت الجماھیریة من خالل تصمیم مواد الت

وإنتاجھا وتوزیعھا، وبث الحوارات، وإعالن الخدمات العامة، وسلسلة الدراما 
من خالل القنوات اإلعالمیة التقلیدیة والمتقدمة (الرادیو والتلفزیون وفیس بوك 

  150,000  1,016,006 )  الواتسابو

 الیونیسیف 
منظمة الصحة 

  العالمیة
  
 

وصول المجتمع إلى المعلومات (أي إتاحة إنتاج رسائل بأشكال مختلفة بناء على 
اإلذاعة والتلفزیون والوسائط االجتماعیة التي تستفید من منصات مجموعات 

 االستماع الحالیة) 

إعداد األدلة ورصد وتقییم تأثیر األنشطة من خالل إجراء عینة خط األساس لفھم 
 ً لذلك.  رصد عملیة التغییر السلوكي والتوصیة  الموقف ورسالة التصمیم وفقا

 بالتدخل الالزم إلجراء تغییر طویل األجل لدعم الوقایة. 
1,016,006  300,000  

 الیونیسیف 
منظمة الصحة 

  العالمیة

االتصال من أجل التنمیة الستھداف ثمانیة مالیین شخص من خالل نھج مختلفة،  
مثل قنوات االتصال الجماھیري ووسائط اإلعالم المحلیة واالتصاالت بین 

األشخاص وأنشطة المشاركة المجتمعیة التي تقودھا اللجان الثوریة والطالب.  
االتصاالت من أجل التغییر /واالتصاالتاإلعالم والتثقیف إنتاج وتوزیع مواد 

، ورسائل إذاعیة/تلفزیونیة مثل الكتیبات، والملصقات، االجتماعي والسلوكي
 والكتیبات، وعدد قلیل من منتجات الرؤیة حسب الحاجة 

1,016,006  1,552,000  
منظمة الصحة 

  العالمیة
 الیونیسیف 

  80,000  484,496 النھوض بالصحة وتوفیر مواد النھوض بالصحة  -الالجئون   
مفوضیة األمم 

ون ئالمتحدة لش
 الالجئین 

    1,926,000  المجموع الفرعي 

المیاه والمرافق 
الصحیة 
/  والنظافة

 الصحة البیئیة 

       اغسل المالبس 
إمدادات ومعدات سالمة المیاه واألغذیة للرصد المنتظم لنوعیة المیاه في الوالیات 

 الثماني  
 

منظمة الصحة   450,000   2,500,000
  العالمیة

ني الذي تقدمھ منظمة الصحة فرفع مستوى نظام مراقبة المیاه من خالل الدعم ال
في الوقت المناسب في الوالیات والعالمیة من أجل إجراء تحلیل ونشر شاملین 

 الثماني  

 
منظمة الصحة   150000   2,500,000

  العالمیة

التكلفة التشغیلیة الطارئة لجمع وتحلیل عینات المیاه واألغذیة مع المرافق 
 الصحیة  

 
منظمة الصحة   600,000   2,500,000

  العالمیة

لنوعیة المیاه  والیةني والتشغیلي في حاالت الطوارئ لمختبر الفتقدیم الدعم ال
 مستھدفة (بما في ذلك النشر وبناء القدرات واإلمدادات)   والیات 8والغذاء في 

 
منظمة الصحة   100,000   2,500,000

  العالمیة

اقل األمراض مع التركیز على والمعدات واإلمدادات الالزمة لإلدارة المتكاملة لن
 مكافحة البعوض لمكافحة المالریا وحمى الضنك والشیكونغونیا

 
منظمة الصحة   350,000   2,500,000

  العالمیة

  أنشطة المراقبة الحشریة للكشف عن ناقالت األمراض ورسم الخرائط
منظمة الصحة   150000   2,500,000

  العالمیة
والتقني ألنشطة اإلدارة المتكاملة لناقالت األمراض في حاالت الدعم التشغیلي 

الطوارئ یقلل من كثافة الناقل وبالتالي الوفیات واألمراض المرتبطة بأمراض 
 ناقالت األمراض

 
منظمة الصحة   750,000   2,500,000

  العالمیة

بناء قدرات موظفي الشركاء العاملین في مجال الرعایة الصحیة األولیة والرعایة 
منظمة الصحة   100,000  2,500,000 الصحیة 

  العالمیة

    ني لضمان اتخاذ تدابیر صارمة لمراقبة العدوى في مراكز العزل  فدعم تشغیلي و
منظمة الصحة   180,000  13,000

  العالمیة

منظمة الصحة   340,000  13,000 شراء لوازم ومعدات في حاالت الطوارئ للوقایة من العدوى 
  العالمیة

منظمة الصحة   80,000  13,000 تدریب الموظفین على تدابیر الوقایة من العدوى  
  العالمیة
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على مستوى  المیاه والمرافق الصحیة والنظافةتفعیل منتدیات تنسیق قطاع 
 من منتدى التنسیق الشامل للكولیرا.  اً جزءبوصفھا الوالیة والمحلیات 

 
2,500,000   260,000  

 الیونیسیف 
  
  

وأعضاء المجتمع  للمیاه والمرافق الصحیة والنظافةبناء قدرة فریق االستجابة 
والمحلیات والمجتمعات المحلیة على التصدي  والیةالمحلي على مستوى ال

 للكولیرا والوقایة منھا، مع التركیز على مشاركة المرأة  
إدارة المعلومات /المیاه والمرافق الصحیة والنظافةتعزیز/تنشیط أنظمة مراقبة 

 والمحلیات والمجتمعات المحلیة   والیةعلى مستوى ال
 تقییم مصادر المیاه المحسنة ورسم خرائط لھا واختبارھا. 

 
 الیونیسیف    4,900,000    2,500,000

رین أثبالنسبة للسكان المت ھاوتوزیع ھاوتخزین ھاإمدادات المیاه وتطھیرتعسر 
والمعرضین للخطر مصادر المیاه ووسائل نقل المیاه واألسر بما في ذلك 

 المدارس. 
  واألسرة.اختبار نوعیة المیاه على مستویات المصادر ووسائل النقل 

رین/المعرضین أثبناء/إصالح مصادر المیاه المحسنة ونظم التوزیع للسكان المت
 للخطر، بما في ذلك المدارس. 

والمحلیات  یةفي الوال فةاالنظتنظیم حمالت وبرامج لتعزیز النظافة الصحیة و
والمجتمعات المحلیة واألسر، بما في ذلك المدارس.  توزیع صابون الغسیل 

.  بناء مراحیض وأوعیة السوائل (الجركانات)الیدوي والنقل الصحي للمیاه 
ین بشدة، مع أثرلحاالت الطوارئ، بما في ذلك في المدارس، لصالح السكان المت

 . عدم إمكانیة الحصول على مرافق صحیة محسنة

 
 الیونیسیف    200,0002    2,500,000

، أوعیة السوائل (الجركانات)توفیر مجموعات مواد النظافة الصحیة ( -الالجئون 
اإلسھال المائي  -مجموعات النظافة الشخصیة والصابون)، التوعیة الصحیة 

في المرافق المجتمعیة والمرافق ین الكولیرا، مرافق غسل الید/الحاد
العامة/المؤسسیة، توزیع مواد االعالم والتعلیم واالتصال، حمالت التنظیف 

، وبناء ة، منتجات تنقیة المیاه المنزلیة، توفیر الكلور والكلورالمیاه فیصرتوأعمال 
في المدارس بما في ذلك إصالح  المیاه والصحة العامة والنظافةالقدرات، 

 الھیاكل األساسیة إلمدادات المیاه) المراحیض و

484,496  2,500,000  
مفوضیة األمم 

ون ئالمتحدة لش
 الالجئین 

    13,510,000  المجموع الفرعي 

 التغذیة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

       التغذیة 

توفیر عالج إلنقاذ الحیاة للفتیات والصبیة الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد 
والذین تقل أعمارھم عن خمس سنوات من خالل توفیر األدویة مثل األدویة من 

 . مراكز تحقیق االستقرارالخط الثاني واإلمدادات الطبیة لرعایة المرضى في 

300,000  

منظمة الصحة   563,240
  العالمیة

وبرنامج التغذیة العالجیة للمرضى  مركز عالج الكولیراتعزیز روابط اإلحالة بین 
وتطبیق البروتوكول الدولي إلدارة السوائل لألطفال الذین یعانون من  الخارجیین

لتعزیز سوء التغذیة الحاد الشدید  وبرنامج اإلسھال المائي الحادمرض الكولیرا/
بین بشأن تغذیة الرضع واألطفال الصغار  إسداء المشورةأفضل الممارسات في 

  ذین أدخلوا لتلقي العالجالسوء التغذیة الحاد الشدید  أطفال

 الیونیسیف    

شراء وتوفیر أدوات ولوازم المختبرات الالزمة لالختبار الروتیني الضروري 
مراكز تحقیق في الشدید لرعایة األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد 

منظمة الصحة   100,000  300,000 المرضى الذین یعانون من سوء التغذیة الحاد.  بین مناالستقرار 
  العالمیة

 الیونیسیف   16,169 شراء وتوزیع اللوازم الغذائیة األساسیة 
لتحسین مركز تحقیق االستقرار تدریب موظفي الصحة والتغذیة العاملین في 

منظمة الصحة   80,000  300,000 . على سوء التغذیة الحاد الشدیدنوعیة التدریب 
  العالمیة

ضمان توفیر المھارات والمعارف الكافیة لموظفي الصحة والتغذیة من خالل 
منظمة الصحة   60,000   مركز تحقیق االستقرارمواصلة العمل المشترك وتقدیم الدعم لھم في 

  العالمیة
لدعم حمالت التوعیة  المیاه والصحة العامة والنظافةالتنسیق مع قطاعي الصحة 
منظمة الصحة   40,000   لزیادة الوعي بسوء التغذیة 

  العالمیة
حاالت التأكد من توفر إمدادات غذائیة حیویة إلنقاذ الحیاة لتلبیة احتیاجات جمیع 

 الیونیسیف       المقدرة  اإلصابة بسوء التغذیة الحاد الشدید

من األمھات ومقدمي الرعایة الذین یحصلون على المشورة  564,000وھناك 
بشأن تغذیة األطفال الرضع والصغار من خالل مجموعات دعم األمھات التي 

األغذیة العالجیة الجاھزة من الیونیسیف، بما في ذلك إمدادات  اتتتلقى المساعد
 لالستعمال

 الیونیسیف   900,000  546,000

شھرا، وتشجیع الرضاعة الطبیعیة،  24إلى  6استھداف األطفال من  -الالجئون 
وتنظیم السنة الدولیة للزراعة األسریة، وإجراء الفحص، وتوسیع نطاق اإلحالة، 

 والتركیز على رعایة األطفال المعرضین للخطر 
67,830  200,000  

مفوضیة األمم 
المتحدة لشؤون 

 الالجئین 
    1959,409  المجموع الفرعي 

    20,300,039  المجموع الكلي 
 


