

ال قد  تعرفها
 12من امور 
النامج
عن Ë
أك وكالة إنسانية  

النامج هو Ë
العالم ،ويساعد  86.7مليون
شخص    83بلدا .

النامج الوجبات
يقدم 
المدرسية إ  16.4مليون طفل،

تحس Çتغذيتهم،
ويعمل ع´
وإمكانية حصولهم ع´ التعليم
يغ حياتهم .كما
الذي قد  ّ
يقوم ،منذ عام  ،1990ببناء
قدرات الحكومات الوطنية ،حيث
تو برامج
تمكنت  44حكومة من 
الوجبات المدرسية  بلدانها .

تم استص¼ح  122 500هكتار
من ا  
را وزرع ما مساحته

هكتار من الغابات 
4 000

عام  2018بفضل مبادرة
النامج للمساعدة الغذائية

مقابل إنشاء 
اصول ،
ال تعمل

تحس Ç

الغذاÆ
امن
ع´

الطويل 
اجل للناس وتزيد من
تغ المناخ .
قدرتهم ع´ مواجهة 

أك جهة مقدمة
ال

نامج هو Ë


نسا،Æ
للنقد  مجتمع العمل Í
ا 
قدم   عام  2018ثلث
حيث ّ
مساعداته باستخدام النقد 

 62بلدا .ويتيح النقد مزيدا من
الخيارات للمستهلك ،كما يعزز

اسواق المحلية .

النامج هو وكالة الخط 
كل يوم يعمل أسطوله المكون من
امامي


و92
زهاء  5 600شاحنة و 20سفينة
ال تستجيب لحات الطوارئ

طائرة ع´ تقديم 


اغذية
وغها من الناجمة عن الاعات والصدمات


وغها من
أشكال المساعدة   بعض المناطق
المناخية واوبئة 

الكوارث .وهو يتصدى لحات
ا ك بعدا وصعوبة   العالم.

الطوارئ الجارية حاليا   15من
البلدان أو ا  قاليم ،معظمها
تؤججها  
الاعات.
للنامج
زادت
المساهمات المقدمة 
 السنوات 
خة ،ويُتوقع أن تصل
ا


  عام  2019مرة أخرى إ مستوى
أمري –
قيا يبلغ  7.4مليار دو ر  

ولكن هذا  يزال يقل بنسبة  30
المائة عن المستويات المستهدفة.

وتع احتياجات  
المايدة

المتوائمة مع ارتفاع تكلفة مساعدة
الناس وسط  
الاعات المطولة أن
النامج بحاجة إ الدعم الما أك


من أي وقت 
م. ¤

النامج بربط المز  
ارعÇ
يقوم 

الصغة باسواق
ات
ز
الحيا
أصحاب



   40بلدا .وقد اشى  ،عام
 ،2018ما قيمته  31مليون دو ر
أمري من 
اغذية من أصحاب

الصغة الذين ينتجون
ات
ز
الحيا

انتاج العالمي منها .
معظم Í

النامج بتسليم  3.9مليون
قام Ë
مي من 
طن §
اغذية   عام
 ،2018أي ما يغطي مسافة

تعادل  2.9مرة محيط ارض .


يأ Æما  يقل عن ث©ثة أرباع



النامج من
ال يشيها 
اغذية 
البلدان النامية ،مما يوفر الوقت
والمال المنفق ع´ تكاليف النقل
ويساعد ع´ دعم اقتصادات
المحلية وتنميتها .

النامج باستخدام التمويل
يقوم 
القائم ع التنبؤات    10بلدان
لتوف المال 
ل¼» الضعيفة ،مما

يمكنها من »اء أغذيتها ،وتدعيم
منازلها ،واتخاذ خطوات أخرى لبناء
قدرتها ع´ الصمود قبل وقوع
الكوارث المناخية من قبيل الجفاف
أو العواصف أو الفيضانات .

تشكل النساء والبنات    52المائة
ممن يتلقون المساعدة الغذائية من
النامج ،بينما تشارك  1.3مليون

امرأة 

النامج
وعات
مÊ



للمساعدة الغذائية مقابل إنشاء

اصول أو المساعدة الغذائية مقابل
التدريب ،مما يزيد من مهارات
الناس وقدرتهم ع´ الصمود .

 ¢
الثا 2019
نوفم/ت£ين 

