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 المساعدات الغذائية 

بينهم أكثر من من  تين،الجنوبيبنادير هيران و  تيغذائية في منطق شخص حصصاً  270,000تلقى  •
بدعم من برنامج  ،ي مقديشوف اً للتغذية يومي مركزاً  20في  هيمط شخص يتلقون وجبات طعام 85,000

  .ئهالعالمي وشركا غذاءال
السفلى وشبيلي  بايطق امساعدات غذائية من منظمات غير حكومية في منآخرين شخص  54,000تلقى  •

 . ومقديشو
 

 التغذية 

المقدم من الدعم و الطاقة العالية ذات من توزيع المواد الغذائية  ،من بينهم أطفال ،شخص 35,700استفاد  •
التغذية الخاصة ب عملالمجموعة شركاء الذي ينفذه ) OTPs( في العيادات الخارجية يةعالجالامج بر المن 
  .يدو وجوبا الوسطى ومقديشوغفي 

في في العيادات الخارجية  يةامج العالجلبر ًا تابعًا لمركز  12سوء التغذية في العالج من طفل  800تلقى  •
  .غيدومنطقة 

 
 ة الغذائيمواد غير لالمأوى وا

في مقديشو وبيليت إليهم  ة مواد غير غذائيةمجموع 15,000 وتوزيعشخص  90,000ل إلى و تم الوص •
  .جوبا السفلىو  دوبليوغيدو و اكساوو 

يام خالل األ عليهممواد غير غذائية  مجموعة 21,000شخص آخرين لتوزيع  126,000ف استهدجاري ا •
في المناطق الجنوبية ) منطقة غيدوفي  ،يوليو 19يوم  سيل واقفي  ىي جر ذبما في ذلك التوزيع ال(المقبلة 

 . المنظمات غير الحكومية الدولية من من خالل شركاء
 

 شخصيةالنظافة الو والصرف الصحي الشرب مياه 

التي تم  اهميالتنقية  أقراصمثل ة الشخصيمستلزمات النظافة  حقائب تحتوي علىشخص  292,000 ىتلق •
  .العاصمة مقديشو ذلك بما في ،ة والوسطىفي المناطق الجنوبيتوزيعها 

  .في جوبا السفلى ومقديشو هاتأهيلتم  وأ المياه التي شيدت حديثاً توزيع شخص من نقاط  32,000استفاد  •
 . مقديشوداركنلي و ض شيدت في امرح 600 شخص من 12,700يستفيد  •

 
 



 

 

  الصحة

ادود في جالجبنادير و  تيضد شلل األطفال في منطقمن العمر  الخامسةطفل دون  331,000 صينتم تح •
  .يونيوشهر 

اإلسهال المائي الحاد في مستشفى من  ،طفل 2,300شخص، من بينهم  3,000  تم عالج ما يقرب من •
بهذا  صلةذات حالة وفاة  110 كما كانت هناك ،يونيو 24بنادير في مقديشو خالل الفترة من يناير إلى 

  .المرض
التي تعقب لصدمات ل األساسية والمتقدمةدارة اإلعلى  ةالصحفي مجال  عامالً طبيبًا و  235 تم تدريب •

واإلدارة الفعالة لألدوية اإلسهال المائي الحاد، وٕادارة  ،ألطفال في مستشفى بناديرعند ا الجراحيةالعمليات 
 .المستشفياتمستوى على األساسية واالستخدام الرشيد 

في العالج طفًال،  1,480 بما في ذلك ،يةار أسلحة نبذات صلة ح المصابين بجرو  من 6,500تلقى  •
 . ينايرشهر المستشفيات الثالثة الرئيسية في مقديشو منذ 

 
 المأوى والمواد غير الغذائية 

سيفريد  سيلو  ،)وىغممر أف(أرابيسكا على النازحين الجدد في ة مواد غير غذائية مجموع 10,200تم توزيع  •
  .مقديشو فيوين  حمر منطقةو ) بالكاد ممر(

 
 الزراعة وسبل المعيشة 

  .ىالوسطالسفلى و جوبا  تيمنطقي فتوزيع البذور والنقد مقابل العمل برامج من  زارعم 24,500استفاد  •
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