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تمويل لدعم يدعو لتقديم برنامج األغذية العالمي في السودان 
 الالجئين من إثيوبيا، ويشكر اليابان

 
من أجل  للحصول على تمويلالجهات المانحة يناشد برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة  -الخرطوم 

السودان في  يألف الجئ عبروا من إثيوبيا إلى شرق 60ما يزيد على وتغذوية لتوفير مساعدات غذائية 
 .دوالر أمريكي 800000 بلغتاليابان من يرحب برنامج األغذية العالمي بمساهمة كما األشهر األخيرة. 

  
برنامج األغذية العالمي يعرب ممثل برنامج األغذية العالمي والمدير القطري في السودان: " ،قال حميد نوروو 

في وقت حرج حيث ال يزال جاءت التي  على هذه المساهمة السخية هالحكومة اليابان وشعب عن امتنانه
 ."غايةسيء لل الوضع اإلنساني على الحدود

 
برنامج األغذية العالمي على توفير حصص غذائية شهرية  يةاليابانالمقدمة من الحكومة تساعد المساهمة و 

 4راي االثيوبية بعد اندالع العنف في يغقة تطتشمل الذرة والعدس والزيت والملح لالجئين الفارين من من
 نوفمبر.

 
"تتشرف حكومة اليابان بصفتها عضو مسؤول في المجتمع  ي:سفير اليابانالسعادة  ،تاكاشي هاتوري وقال 

 لنازحين." االدولي بالمساهمة في حماية ومساعدة 
 

"ستواصل اليابان دعم جهود السودان من خالل شراكتها الراسخة مع برنامج األغذية  قائاًل: وأختتم السفير
 العالمي."

 



 

 3من   2الصفحة 

وليس لديهم فكرة ، منهكين وجوعى تقريباً  يءش"لقد فر األشخاص الذين وصلوا الحدود دون  :أضاف نوروو 
لهم أن نتحرك بسرعة لتقديم المساعدات الضرورية  الضروري لى ديارهم. ومن إمتى سيتمكنوا من العودة عن 

 على صدمة نزوحهم من ديارهم."التغلب فيه  يحاولون في الوقت الذي 
 
الالجئين القادمين من أثيوبيا أطلقها برنامج كذلك أن أعلن عن حملة تمويل جماعي نيابة عن  "يسعدني :قالو 

". هذه الحملة تتيح ShareTheMealسبوع الماضي عبر تطبيق شارك الوجبة "األغذية العالمي في األ
 ."للدعم بشدة  ون فيهفي الوقت الذي يحتاج لالجئينلألفراد المانحين من جميع أنحاء العالم التبرع 

 
سبوع الماضي التي لجمع التمويل في األ ShareTheMealأطلق برنامج األغذية العالمي رسميا حملة و 

لى إضافة وجبة. وباإل 1,000,000لمشاركة  ShareTheMealتستهدف المستخدمين لتطبيق 
 إمارة  يورو من 15,000، تلقى برنامج األغذية العالمي ShareTheMealالمساهمات من اليابان وحملة 

 دورا لالستجابة لالجئين.أن
 
الغذاء للوجبات الساخنة  استجاب برنامج األغذية العالمي بسرعة لتدفق الالجئين الجدد من اليوم األول، مقدماً و 

نساني، وتوزيع الطاقة في مراكز االستقبال على الحدود، وتقديم الدعم اللوجستي للمجتمع اإل يوالبسكويت عال
وتقديم الدعم التغذوي لألطفال دون سن الخامسة والنساء  المخيمات في لالجئينحصص غذائية شهرية 

 المرضعات. الحوامل أو
  

من ألمانيا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات  المقدم  التمويل المرن  وتمكن البرنامج من خالل
بداية  ذنحو االستجابة الفورية لالجئين من أمريكي مليون دوالر 5.2المتحدة األمريكية من تحويل موارد بلغت 

 هذه الحالة الطارئة.
 

لى إسودان يحتاج بال العالميوعلى الرغم من هذه المساهمات والجهود السخية، ال يزال برنامج األغذية 
مليون دوالر مطلوبة  8.6تمويل عملياته في النصف األول من هذا العام، منها ل أمريكي مليون دوالر 173.8

راي على مدى األربعة أشهر يغت منطقة القادمين من لالجئينالستدامة المساعدات الغذائية والدعم التغذوي 
 القادمة.

 

#   #   #    



 

 3من   3الصفحة 

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

 تأثير التغير المناخي.واالستقرار، والرخاء للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث و 

 
 WFP_Sudan@و   WFP_Africa@تابعونا على تويتر 

 التصال:اأو   
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