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 5.2برنامج األغذية العالمي يكثف مساعداته الغذائية لتصل إلى نحو 

سوريةمليون شخص تلبيةً لالحتياجات المتزايدة في   
 

يقوم برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بتوسيع نطاق عمليات تقديم المساعدات  - دمشق

مليون شخص في الشهور القادمة. ويقوم البرنامج  3.0الغذائية داخل األراضي السورية لتصل إلى نحو 

مليون شخص ومن  0.50مليون شخص إلى  0.0بزيادة عدد األشخاص الذين يعتزم الوصول إليهم من 

مليون  3.0مليوني شخص في شهر مارس  وصوالً إلى  ناء قدراته  للوصل تدريجياً إلىثم يقوم بب

 .شخص من الفئات المستضعفة من السوريين في شهر إبريل

 وزيت الطهي والعدس   ستحتوي السلة الغذائية على ثماني سلع  هي األرز والبرغل والمعكرونة

والتي سيضاف اليها إما  الخبز أو الطحين  وتوفر هذه الكمية  والملح والسكر والبقوليات المعلبة

  .سعرة حرارية 1,077من المواد الغذائية   نحو 

 استيراد الوقود والطحين ألغراض   وافقت الحكومة السورية على طلب برنامج األغذية العالمي

ي للنقص الحاد في الخبز والوقود في البالد. وسوف يقوم برنامج األغذية انسانية بهدف التصد

مليون لتر من الوقود كل شهر لنقل االمدادات اإلنسانية لألسر  5.2العالمي باستيراد نحو 

لتر تقريباً( إلى سورية من لبنان  93,777المحتاجة. وقد وصلت أول شحنة من الوقود )

 .األسبوع الماضي

 ألغذية العالمي في سورية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة يصل برنامج ا

في  02إلى  07ال أن إيطرة على هذه المناطق باستمرار، والحكومة على حد سواء. وتتغير الس

من المناطق التي تصل إليها الوكالة األممية للغذاء تقع تحت سيطرة  المئة، كمعدل وسطي،

 .مجموعات  معارضة

 امج وشريكه الهالل األحمر العربي السوري على مدى األشهر الماضية من إمداد  تمكن البرن

المدنيين  النازحين  والمحاصرين بالغذاء في المناطق الساخنة  مثل  تلبيسة والرستن والحولة 

في حمص ومناطق الشدادي ورأس العين في الحسكة ومنطقة تل أبيض في محافظة الرقة 

النعمان وجسر الشغور معرة  ما في محافظة ريف دمشق ومناطقومناطق النبك ويبرود ودو
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ومناطق تفتناز في محافظة إدلب ومنطقتي الترميسة وحلفيا في محافظة حماه ومنطقتي الباب 

  .وإعزاز في محافظة حلب ودير الزور والبوكمال في محافظة دير الزور

 حمر العربي السوري لالستفادة من يقوم برنامج األغذية العالمي بالتنسيق مع متطوعي الهالل األ

الفترات التي يهدأ فيها القتال من أجل إرسال المواد الغذائية للمدنيين المحاصرين، ولكن على 

غرار المدينة القديمة في حمص مازالت بعض أجزاء من مدينة حلب القريبة من الحدود التركية 

  .بعض الطرقات عصية على الوصول جراء القتال الشديد وانعدام األمن على

  مليون شخص داخل سورية بالمساعدات الغذائية  1.2يواصل البرنامج الوصول إلى نحو

شاحنة محملة بالمواد الغذائية في  077، حيث يرسل 5715الطارئة منذ شهر سبتمبر لعام 

محافظة. يقوم موظفو البرنامج ومتطوعو  الهالل األحمر العربي  10المتوسط شهريا إلى نحو 

ري بتنسيق إرسال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية مع جميع األطراف على األرض  بما السو

في ذلك الزعماء المحليين  لضمان المرور اآلمن للغذاء عبر خطوط النزاع  ومن ثم توزيعه 

  .على األسر األشد احتياجاً 

  الشهور األخيرة في  في داخل سورية صعوبات كبيرة  في تواجه عملية  إرسال المواد الغذائية

ظل انعدام األمن المتزايد وعدم استعداد  سائقي الشاحنات أحياناً  للمرور على بعض الطرق 

 .المحفوفة بالمخاطر  إليصال المساعدات الغذائية الى بعض المناطق الساخنة

  داخلياً يعطي برنامج األغذية العالمي األولوية في تقديم المساعدات الغذائية للسوريين النازحين

العديد من النازحين داخلياً كانوا  ي المئة من جملة المستفيدين . إنف 52والذين يشكلون نحو 

حتى وقت قريب محاصرين  قبل أن يتمكنوا من الفرار وهم إما يعيشون اآلن مع  أسر  مضيفة 

  .أو يستأجرون شققاً أو لجأوا  الى مراكز إيواء عامة

  رج سورية بالتسجيل لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة الجئ خا  077,777قام أكثر من

لشؤون الالجئين في كل من مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا أو هم ينتظرون التسجيل. 

تشير نتائج تقييم االحتياجات  أن الغذاء يأتي على رأس قائمة الحاجات الملحة للسوريين . وقد 

 022,777ياته ويعتزم توفير المساعدات الغذائية لنحو قام البرنامج مؤخرا بتوسيع نطاق عمل

وفقا لخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين  5719الجئ في الفترة ما بين شهري يناير ويونيو 

  .الخاصة بالمنظمات اإلنسانية

 فهو أيضا ولما كان برنامج األغذية العالمي الوكالة األممية الموكلة بتنسيق الخدمات اللوجستية ،

ونقل المواد غير الغذائية أيضاً التابعة لمنظمات انسانية أخرى.  وقد قام   ر خدمات التحميليوف

البرنامج حتى اآلن في نقل مئات من األطنان المترية من البطانيات  والمواد  الطبية وغيرها 

ة من المواد غير الغذائية بما في ذلك المالبس وأدوات الطهي نيابة عن منظمة الصحة العالمي

 .واليونيسف واألنروا وصندوق األمم المتحدة للسكان
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#                                            #                    # 

 
البرنامج  ويقدم. العالم لمكافحة الجوع أكبر منظمة إنسانية في لألمم المتحدة هو برنامج األغذية العالمي

 . بلداً حول العالم 55أكثر من  مليون شخص في 05 أكثر منمساعدات غذائية إلي  كل عام
 

تويتر  تابعتنا علىوم  www.wfp.org/ar للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

@WFP_AR  التصالاأو  وفيسبوك: 
 

 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجعبير عطيفة
 4352 663 20106+ :، محمول 3055، توصيلة  1730 2528 202 + :هاتف

 abeer.etefa@wfp.org: بريد إلكتروني

 
 األغذية العالمي، عمان،  برنامج لور شدراوي،

 795917987 962+ :محمول

  wfp.orglaure.chadraoui@ بريد إلكتروني:
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