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الجراد  أثر تفشيمعالجة في برنامج األغذية العالمي تساعد اليابان 
 في شرق السودان

 
دوالر من  مليون  1.7السودان بمساهمة قدرها في رحب برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة  – الخرطوم

الذين أصبحت سبل كسب عيشهم وأمنهم الغذائي أكثر عرضة للخطر  المستضعفينحكومة اليابان لدعم 
من هذا سابق السودان من كينيا وجنوب السودان في وقت  إلىبسبب أسراب الجراد الصحراوي التي هاجرت 

 العام.
 

 78,000كثر من ية لمدة ثالثة أشهر ألستخدم برنامج األغذية العالمي هذه األموال لتقديم حصص غذائوسي
غذائية الذرة والعدس وستشمل الحصة ال . ي واليتي كسال والبحر األحمرف ا  غير اآلمنين غذائيمن السكان 

.  وسيعمل برنامج األغذية العالمي عن كثب مع الحكومات المحلية وأصحاب المصلحة والزيت النباتيوالملح 
الدعم  للمساعدة علىهم في أمس الحاجة  حصول منفي تلك المواقع لضمان  احتياجا  لتحديد السكان األكثر 

 العاجل.
 

عن برنامج األغذية العالمي يعرب " :وقال حميد نورو ممثل برنامج األغذية العالمي ومديره القطري بالسودان
ضارة على  ا  آثار تسبب  يمكن أنأسراب الجراد فلهذه المساهمة السخية.  هاوشعبلحكومة اليابان  امتنانه

. د الحياةعلى قي راضي الزراعية والمحاصيل التي تعتمد عليها المجتمعات في سبل كسب عيشها وبقائهااأل
ضمان كما سيساعد في األزمات المتعددة  عن الناجمة اآلثار السلبيةتخفيف  فيهذا التمويل  ناوسيساعد

 "ليها.إلألرواح التي يحتاجون المنقذة على المساعدات الغذائية  حصول النساء والرجال واألطفال األكثر تضررا  
 
طالق، تأتي هذه المساهمة في وقت حرج حيث بلغ انعدام األمن الغذائي في السودان أعلى مستوياته على اإلو 
حسب تحليل  ندرة الغذائيةالذروة موسم  خالل مليون شخص غير آمنين غذائيا   9.6أن يصبح  توقعمن المو 



 

 2من   2الصفحة 

تداعيات من المجتمعات  معاناة في ظليوليو، شهر التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي الصادر في 
 وأسراب الجراد. 19-جائحة كوفيد

 
مدفوعة بالنزاع الممتد والنزوح، والكوارث  زدياد، استمرت احتياجات السودان االنسانية في اال2020في عام 

وأسراب الجراد قد فاقمتا  19-وانعدام األمن الغذائي. كما أن جائحة كوفيد الطبيعية، واألوبئة، وسوء التغذية
زمة االقتصادية المستمرة التي تهدد بدفع ماليين الوضع، وسط عدم االستقرار االجتماعي والسياسي واأل

 المزيد من الفقر. إلىالسودانيين 
 

"نحن ندرك الضرر الجسيم الذي سببته أسراب الجراد للوضع  :هاتوري سفير اليابان لدى السودان كاشااوقال ت
قد كان من و على األمة بأكملها. بشدة التي أثرت  19-جائحة كوفيدفي خضم الغذائي في السودان، خاصة 

بالنسبة لنا تقديم الدعم في الوقت المناسب للسودان كعضو في المجتمع الدولي المسؤول، وأنا  للغاية الضروري 
 شخاص المحتاجين."األ إلىبرنامج األغذية العالمي  من خاللفعال  على نحون مساهمتنا قد نقلت سعيد من أ

 
 تبعاتالأسوأ  فادي حدوثتدول مثل اليابان في تخفيف المعاناة و المقدم من يساعد الدعم المالي السخي 

 لتحديات المتعددة التي تجتاح السودان.ل
 

#   #   #    

في حاالت الطوارئ  معنية بإنقاذ األرواحهو أكبر منظمة إنسانية في العالم لألمم المتحدة  التابع برنامج األغذية العالمي
 الرخاء ودعم مستقبل مستدام للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث وتأثير التغير المناخي.وبناء 

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

 :التصالاأو 
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