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ادارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة تدعم مساعدات برنامج األغذية  
 العالمي وسط مستويات قياسية من انعدام األمن الغذائي في السودان

 

ماليين جنيه إسترليني   6تلقى برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة في السودان مساهمة قدرها   -الخرطوم 
مليون دوالر أمريكي( من ادارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة. سيمكن هذا التمويل المرن برنامج   8.24)

األغذية العالمي من تقديم المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة لألسر السودانية الضعيفة التي تعاني من  
وفير وجبات مدرسية للبنات واألوالد في المدارس االبتدائية في  انعدام األمن الغذائي. كما ستوجه نحو ت

 المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث. 
 

وقال السيد إيدي رو، الممثل والمدير القطري لبرنامج األغذية العالمي في السودان: "يعاني واحد من كل أربعة  
للغاية للمملكة المتحدة على هذه المساهمة، والتي تأتي  أشخاص في السودان من الجوع الحاد. "نحن ممتنون  

 في وقت حرج في البالد حيث تتزايد االحتياجات اإلنسانية، والموارد المتاحة غير كافية للوفاء بها." 
 

وأضاف: "إن الطبيعة المرنة لهذا التمويل أمر بالغ األهمية أيًضا ، ألنه يسمح لبرنامج األغذية العالمي  
بسرعة عند ظهور األزمات، حتى نتمكن من تقديم المساعدة لألشخاص المحتاجين، حيثما  باالستجابة 

 يحتاجون إليها، وعندما يكونون في أمس الحاجة إليها". 
 

مليون شخص في السودان انعدام أمن غذائي حاد )المرحلة الثالثة   9.8، يواجه ما يقدر بنحو 2022في عام 
  -امل لألمن الغذائي( وفًقا للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي أو أعلى من التصنيف المرحلي المتك

وهو أعلى رقم في تاريخ التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في البالد. وسيتم توجيه هذه المساهمة 
البقوليات  الجديدة نحو المساعدة الغذائية العامة إما من خالل الحصص الغذائية العينية التي تتكون من الذرة و 



 

 2من   2الصفحة 

والزيت والملح أو من خالل التحويالت النقدية لألسر األكثر انعداما لألمن الغذائي لتغطية احتياجاتها الغذائية  
 األساسية. 

 
بهذا يرتفع إجمالي المساهمة المقدمة من ادرة التنمية الدولية للمملكة المتحدة في الخطة االستراتيجية القطرية  

. وتأتي هذه المساهمة  2019مليون جنيه إسترليني منذ عام  44إلى  2023-2019لبرنامج األغذية العالمي 
مليون دوالر أمريكي، والذي   310وسط عجز غير مسبوق في التمويل لبرنامج األغذية العالمي، يقدر بنحو 

 يشمل اانقل والتخزين المسبق لموسم األمطار للستة أشهر القادمة.
 

ماليين شخص في السودان ويهدف إلى   8ة العالمي إلى ما يقرب من ، وصل برنامج األغذي  2021في عام 
ادارة التنمية الدولية للمملكة بدعم من المانحين الدوليين مثل  2022مليون شخص في عام  9.3الوصول إلى 

 المتحدة. 
 

#                #                 # 
 

. نحن أكبر منظمة  2020على جائزة نوبل للسالم لعام برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة هو الحائز 
إنسانية في العالم معنية بإنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ واستخدام المساعدات الغذائية في تمهيد الطريق  

 إلى السالم، واالستقرار، والرخاء للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث وتأثير التغير المناخي. 
 

 WFP_Sudan@أو  wfp_media@لى تويتر:  تابعونا ع
 

 : ( wfp.org@عنوان البريد االليكتروني: االسم األول.االسم األخير)   للحصول على المزيد من المعلومات يرجى االتصال على
  249912771269+: ، موبايل 249912002000+: ليني كينزلي، برنامج األغذية العالمي/الخرطوم، هاتف 

  249912167055+، موبايل: 249912002000+: عبدالمؤمن، برنامج األغذية العالمي/الخرطوم، هاتفعبدالعزيز 
    

 


