
 

 يتم تمويل هذا المشروع من قبل اإلتحاد األوربي 

 مشروع تنفذه وزارة الشؤؤن الخارجية اإليطالية والتعاون الدولي

 

 

 

 لمزيد من المعلومات حول البرنامج 

 يرجي االتصال ب:

 

 بعثة االتحاد االوربي في جمهورية السودان

 الخرطوم، شارع الجمهورية .

 99390730100000هاتف:  

99390730100007: فاكس  

-delegation-Soudanالبريد اإللكتروني: 

info@eeas.europa.eu 

 www.delsdn.comالموقع اإللكتروني:   

  

 مكتب التعاون اإليطالي 

  71الخرطوم، العمارات، شارع 

30930799فاكس:  -30930733هاتف:  

 info@coopitsudan.orgالبريد اإللكتروني:

 www.coopitsudan.orgالموقع اإللكتروني: 

 

 

 

 

 

 التعاون اإلنمائي االيطالي

 نحن نعمل من اجل شعب السودان .

 

ما نفعله: القطاعات الرئيسية للتدخل هي الصحة والتعليم 

 والتنمية الريفية والمساعدات اإلنسانية.

 

سوف نوسع نطاق اعمالنا في مجال التنمية الريفية والتخفيف 

 من وطأة الفقر .

 

أين: التركيز علي المبادرات في الواليات الشرقية، وال سيما 

 كسال والقضارف والبحر االحمر.

 

كيف نعمل: نهج تعاوني مع السلطات والمجتمعات المحلية، 

المحاذاة الستراتيجيات التنمية الوطنية، المواءمة والتنسيق مع 

الجهات الدولية المانحة االخري والمنظمات غير الحكومية، 

.االلتزام بالوصول الي السكان األكثر ضعفا والمناطق النائية   

 

 

 

 

 
 

يتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة الشؤون الخارجية اإليطالية والتعاون الدولي . األراء 

الواردة في هذا المنشور التعكس بالضرورة أراء المفوضية األوربية                          

                    

 

 

تحسين الوضع الصحي للسكان المعرضين 

 للخطر في شرق السودان

 وحدة لصحة األسرة في والية البحر األحمر



 

تحسين الحالة الصحية للسكان المعرضين للخطر هو برنامج جديد 

ممول من قبل اإلتحاد األوربي في إطار مبادرة )تعزيز الخدمات 

 الصحية في السودان (.

 

التعاون التنموي االيطالي سوف يقوم بتنفيذ برنامج اإلتحاد األوربي 

 9.4في واليات كسال والقضارف والبحر األحمر بميزانية تقدر ب 

 مليون يورو .

 

هذا التدخل الجديد سوف يدار بطريقة متكاملة مع مبادرة اإلتحاد 

( 3.8األوربي تعزيز الخدمات الصحية النوعية في شرق السودان )

مليون يورو والتي تنفذ حاليا في الواليات نفسها من قبل التعاون 

 اإليطالي .

 

 ما الذي يهدف الي تحقيقه برنامج اإلتحاد األوربي

 

  تقوية وتعزيز التغطية ، باالضافة الي جودة وتوفر خدمات

 الرعاية الصحية األولية .

  تحسين الخدمات االساسية والطارئة في المستشفيات الريفية،مع
التركيز علي نظم اإلحالة ورعاية حاالت الوالدة الطارئة)رعاية 

 التوليد الطارئة( .

  زيادة فرص الوصول الي مصادر المياه النظيفة الصالحة للشرب

 والصرف الصحي البيئي والمرافق الصحية .

 

 

 

 

 العمل الميداني     

 

  الدعم للعاملين في المجتمع الصحي ومجتمع القابالت في

 توفير حزمة من الخدمات الصحية األساسية .

  تحسين نوعية الخدمات األساسية والطارئة المقدمة في

 المستشفيات الريفية المختارة .

  استعراض وتنفيذ نظام للرعاية الطارئة ورعاية التوليد
 الطارئة علي مستوي المحليات والواليات .

 
  اإلشراف الفني علي الخدمات المقدمة في مراكز صحة

 األسرة المختارة .
 

  التوعية حول الممارسات الضارة المتعلقة بصحة األم
والطفل )تركيز علي ختان اإلناث( علي مستوي المجتمع 

  المحلي .
 

 . إعادة تأهيل / بناء مصادر ومرافق للمياه 
 

 

 

 

 

 

 

 من المستفيد من هذا البرنامج 

 

 1.8  مليون نسمممة فمي المواليمات المثمالثمة وخماصمة فمي

 المناطق الريفية .

 . مركزية الوالية والمحليات وقادة المجتمع واإلداريين 

  الطالب والمعلمين في أكاديميات العلوم الصحية فمي كمل

 .والية 

 . مدراء وموظفين في وزارة الصحة الوالئية 

 

 

 عمل مشترك لصالح أكثر الفئات ضعفا

 البرنامج

 مدرسة للقابالت في والية كسال وحدة لصحة األسرة في والية البحر االحمر

 مشروع مياه سابق في والية كسال 


