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 ملیون دوالر أمریكي لألمن الغذائي في السودان 20األمم المتحدة تقدم 

 
 

  20أعلنت منسق الشؤون اإلنسانیة في السودان خاردیاتا لو ندیاي عن منحة للسودان قدرھا  :2022مایو  30، الخرطوم
 .الطوارئملیون دوالر أمریكي من صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجھة 

 
وقالت منسق الشؤون اإلنسانیة: "ستسمح ھذه المنحة بشراء وتوزیع التقاوى، وتوفیر التغذیة وخدمات المیاه والمرافق الصحیة  

 ."والنظافة الصحیة الھامة ودعم لجان حمایة المحاصیل للمزارعین في دارفور
 

في السودان من عدم استتباب األمن الغذائي الحاد   وأضافت، "ھذا سباق مع الزمن لضمان حمایة مئات اآلالف من األشخاص
 ."في األشھر المقبلة

 
مالیین   7ملیون دوالر أمریكي ووكالة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)  12وستتلقى منظمة األغذیة والزراعة (الفاو)، 

 .الدعم اللوجستيدوالر أمریكي، وسیتلقى برنامج الغذاء العالمي ملیون دوالر أمریكي لتقدیم 
 

الوقود واألسمدة والخدمات  -وتدعو منسق الشؤون اإلنسانیة في السودان حكومة السودان لتسھیل توفیر المدخالت الزراعیة 
لجمیع المنتجین. وھي تحض على إحالل السالم وتحث الحكومة على الحفاظ على السالم واألمن لضمان موسم   -اإلرشادیة 

یتمكن األشخاص من االعتماد على إنتاجھم الغذائي ھذا العام وفي العام المقبل حیث تواجھ اإلمدادات زراعي ناجح حتى 
 .الغذائیة العالمیة تحدیات كبیرة مع محدودیة التمویل اإلنساني للدعم الغذائي

 
قتصادیة وضعف المحاصیل  وقالت الفاو وبرنامج الغذاء العالمي في بیان في مارس إن اآلثار المشتركة للنزاع واألزمة اال

تؤثر بشكل كبیر على إتاحة وصول األشخاص إلى الغذاء في جمیع أنحاء السودان. وقد یضاعف ھذا من عدد األشخاص  
 .2022الذین یواجھون الجوع الحاد في السودان بحلول سبتمبر 

 
اآللیات لتوفیر التمویل الطارئ  عاًما واحًدا من أسرع   17ویظل الصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ منذ إنشائھ قبل 

لألشخاص المحتاجین، من خالل التخصیصات العاجلة لألزمات الجدیدة والمتدھورة، أو في حالة نقص التمویل. حیث یجمع  
الصندوق المساھمات من مجموعة من المانحین، ویجري تخصیص الموارد وفقًا لمعاییر صارمة إلنقاذ الحیاة ولتقدیم 

 .كان األكثر ھشاشة واألكثر عرضة للمخاطرالمساعدات إلى الس
 

  7.8دولة عضو ومراقب ومانحین آخرین بما في ذلك األفراد دعًما للصندوق بحوالي    130، قدمت أكثر من 2005ومنذ عام 
 .ملیار دوالر

 
*** 

 
 :یة في السودان (أوتشا)لمزید من المعلومات وطلبات المقابالت، یرجى االتصال بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسان
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