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 بيان الصحفي
دوالر امريكي لمقابلة اإلحتياجات العاجلة لألطفال في  955000حكومة اليابان تقدم دعماً لليونيسف بمبلغ 

 مجالي الصحة والتعليم
: إستجابت حكومة اليابان للنداء اإلنساني العاجل لمعالجة حالة  2017أبريل 13 -السودان -الخرطوم

دوالر امريكي لليونيسف. وتشكل هذه  000955الطوارئ المتزايدة لألطفال بالسودان وذلك بتقديم منحة تبلغ 
في وهؤالء الذين يقدمون الرعاية لهم المنحة جزءا من دعم شامل لمقابلة اإلحتياجات األساسية لألطفال 

 جنوب وغرب كردفان بتركيز على الصحة والتعليم والتغذية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح.
قال سعادة السفير الياباني في السودان هيديكي إيتو."يسعدني اإلعالن عن بدء هذا المشروع الذي يستهدف و

ردفان التي تتأثر بشكل خاص النازحين والالجئين والمجتمعات المضيفة في واليتي جنوب كردفان و غرب ك
بالنزاع اإلقليمي المطول وتدفق الالجئين من جنوب السودان. آمل أن تمكن مساهمتنا اليونيسف من معالجة 

التحديات التي يواجهها المستضعفين وبخاصة األطفال والنساء المتضررين من حاالت الطوارئ في المناطق 
 المستهدفة ."

طفالً دون العامين من العمر على التحصين ضد الحصبة وشلل  95000مكن هذا الدعم من حصول حوالي سي
التوليد، بينما مجال ن في ون مؤهلوعامل يقدمهاإمرأة حامل على اإلشراف والرعاية  70000واألطفال، 

عامالً  250رضيع على الرعاية األساسية لحديثي الوالدة. كما سيساعد الدعم في تدريب  60000يحصل 
لسوء التغذية الحاد، اإلدارة المجتمعية وليد ورعاية حديثي الوالدة باإلضافة إلى صحياً حول مهارات الت

باإلضافة إلى ثالث مراكز للصحة  .وبروتكوالت اإلدارة المراض الطفولة في المجتمعات والمرافق الصحية
المياه الصالحة للشرب من الوصول إلى  بذوي اإلحتياجات الخاصة و النساءو التغذية  مجهزة لتعنى 

 صحاح.سنة للصرف الصحي وتدخالت تعزيز اإلوالمرافق المح
معسكرات النازحين والالجئين والمجتمعات المستضيفة من  فيطفالً  10000وسيتمكن حوالي  

أنشطة إضافية االستفادة من طفالً ويافعاً  3700 سيتمكنالحصول على خدمات التعليم الصديقة لألطفال، كما 
المهارات الحياتية لمنع اآلثار الصحية للعنف، وسوء المعاملة واإلستغالل وكيفية التعامل معها.  تشمل

وباإلضافة إلى ذلك، سيساعد هذا الدعم في توفير الحصول على التعليم عن طريق بناء وتأهيل الفصول، 
 متأثرينالو هم أكثر عرضة الذينطفالً في سن الدراسة  10000وتوفير مواد التدريس والتعليم لما يزيد على 

 .بالنزاعات
وقد عبر السيد عبدهللا فاضل ممثل اليونيسف عن شكره لشعب وحكومة اليابان للدعم المستدام  

لألطفال اليونيسف الشراكة مع حكومة اليابان والدعم المتواصل  تُقدر طفال السودان بقوله "ألوالمتواصل 
اإلستثمار في األطفال يشكل حجر الزاوية للبنية  .يخص السودانكالذي إطار في  األكثر إحتياجاً و خاصة

 ”األساسية في بناء إستقرار البالد على المدى الطويل.
دوالر امريكي من حكومة  مليون  11)، وبدعم يزيد على2016و 2015وعلى مدى العامين الماضيين ( 

حيث اليابان، تمكنت اليونيسف من تحقيق الكثير من أهداف برامجها خاصة في قطاعات الصحة والتعليم. 
اإلجتماعية للمجتمعات حول قضايا صحة األم برامج التوعية إمرأة حامل من  21700ادت اكثر من فإست

للصحة اإلنجابية. كما تم تقديم المساعدة ألكثر من وحديثي الوالدة، واإلشراف الداعم واإلمدادات األساسية 
% 50طفالً بالمدارس ( 30000محلية. وإستفاد حوالي  39حالة والدة بواسطة عاملين مدربين في  184000
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تحتوي على مواد تعليم. وتم التي  مجموعة "مدرسة في صندوق" 500منهم فتيات) من شراء وتوزيع 
% منهم فتيات) وهم اآلن يدرسون في فصول 47.6خارج المدارس (طفالً كانوا  15423تسجيل حوالي 

طفالً  4890اإلجتماعية حول "العودة إلى المدرسة". كما إستفاد  التوعيةاألساس وبرنامج التعليم البديل نتيجة 
وحدة  22وحدة مدرسية وبناء  43% فتيات) من البيئة المدرسية المحسنة عن طريق إعادة تأهيل 50(

 يدة.مدرسية جد
 

 parker@unicef.orgaU،  249+-116 179 912السودان  –اليونيسف  –واإلتصال: اليسون باركر رئيس قسم اإلتصال 

 
 معلومات عن اليونيسف:

لترجمة هذا  بلداً  190نحن في اليونيسف نعزز حقوق ورفاه جميع األطفال في كل مانقوم به. ونعمل مع شركائنا في 
اإللتزام إلى عمل على أرض الواقع، وتركيز جهود خاصة للوصول إلى األطفال ذوي الهشاشة والذين تم إقصاؤهم، 

 ولفائدة جميع األطفال اينما كانوا. للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به، الرجاء زيارة الموقع:
2TUhttp://www.unicef.org/U2TUwww.unicef.orgU2TUhttp://www.unicef.org/U2T 
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