
برنامج األغذية العاملي - مرص 2014

بناء قدرات املجموعات الضعيفة  يف املناطق الريفية 

يسعى برنامج األغذية العاملي إىل حتسني قدرة املجتمعات األكثر 
البرشية  املوارد  توفري  خالل  من  التكيف  عىل  مرص  يف  ضعفًا 
واملادية واإلنتاجية لتعزيز وتنويع سبل العيش. وتشمل األنشطة 
وحتسني  الصحية  والرعاية  الدخل  وتوليد  والتدريب  التعليم 
بالنساء  فرص احلصول عىل اخلدمات مع االهتامم بوجه خاص 

الاليت يشكلن أكثر من نصف عدد املستفيدين املستهدفني. 

بناء القدرات 

أولويات  حتديد  يف  احلكومة  العاملي  األغذية  برنامج  يدعم 
املناطق  بتحديد  إليها،  احلاجة  أمس  يف  هم  ملن  املوارد  ختصيص 
من  الغذائي  األمن  انعدام  من  ومعاناًة  فقرًا  األكثر  واملجتمعات 

خالل التحليل ووضع خرائط ملنطاق الضعف. 

l قدم برنامج األغذية العاملي املساعدات الغذائية 
يف  البدوية  املجتمعات  من  أرسة   1650 حلوايل 

مطروح جنوب البحر األمحر

إىل  املناخ  تغريات  مع  التكيف  أنشطة  وصلت   l
 1.7 من  وأكثر  مبارش  مستفيد   120000
أسيوط  حمافظات  يف  مبارش  غري  مستفيد  مليون 

وسوهاج وقنا واألقرص وأسوان

برنامج األغذية العاملي، املكتب القطري بمرص
مبنى نيل جاردينيا، تقاطع شارعي 108 و161،املعادي، القاهرة
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القسائم الغذائية لتشمل الالجئني الفلسطينيني الفارين من سوريا.  
امرأة   200 بينهم  مستفيد،   700 البداية  يف  املساعدات  شملت 
مساعداته  نطاق  العاملي  األغذية  برنامج  وسع  ثم  طفل،  و300 

ويصل إىل اآلن إىل حوايل 4000 الجئ فلسطيني يف الشهر. 

طفــل   26000 حلـوايل  الدعــم  الربنامج  قـدم   l
منخرطون يف عاملة األطفال وأرسهم

l قام الربنامج بتدريب حوايل 5000 من النساء 
)األمهات( عيل أنشطة كسب العيش ودعمهن 

يف بدء مشاريع مدرة للدخل خاصة هبن

l يتوسع الربنامج اآلن يف هذا النشاط ليصل إىل 
خلطر  معرضني  أو  يشاركون  طفل   120000
تسجيلهم  خالل  من  العمل  سوق  يف  املشاركة 
وإبقائهم يف املدارس املجتمعية بعيدا عن األعامل 

اخلطرة

يستفيد أكثر من 100000 الجئ سوري من   l
قسائم الغذاء الشهرية

l يقدم برنامج األغذية العاملي حاليًا قسائم الغذاء 
الشهرية إىل حوايل 4000 الجي فلسطيني

مكافحة عاملة األطفال 

تزويد  خالل  من  األطفال  عاملة  العاملي  األغذية  برنامج  يكافح 
بحيث  العيش  سبل  توفري  بخيارات  األمهات،  وخاصًة  األرس، 
عىل  لالعتامد  يضطروا  وال  هبم  اخلاص  الدخل  توليد  يمكنهم 

إرسال أطفاهلم إىل سوق العمل. 

من  وعائالهتم  األهلية  املدارس  يف  املسجلني  األطفال  يستفيد 
املدعم  التمر  بسكويت  شكل  يف  اليومية  اخلفيفة  الوجبات 

بالفيتامينات واحلصص الغذائية املنزلية. 

مساعدة الالجئني السوريني يف مرص 

برنامج  بدأ  السورية،  اإلقليمية  لألزمة  االستجابة  من  كجزء 
األغذية العاملي برنامج مساعدات القسائم الغذائية يف فرباير عام 
2013 لدعم 6000  من الالجئني السوريني الضعفاء يف القاهرة 

الكربى واإلسكندرية و دمياط. 

ويقدم  مساعداته  نطاق  بتوسيع  العاملي  األغذية  برنامج  قام  وقد 
الدعم حاليًا ألكثر من 100000 الجئ شهريا، معظمهم من النساء 

واألطفال – 27000 من النساء و41000 من األطفال. 

يف سبتمرب عام 2013، ويف رشاكة مع وكالة األمم املتحدة لغوث 
من  طلب  عىل  وبناًء  )األونروا(  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
احلكومة املرصية، قام برنامج األغذية العاملي بتمديد مساعدات 

مطبوعات برنامج األغذية العاملي 

l تكلفة اجلوع يف مرص، يونيو 2013

l تقرير مرصد الغذاء املرصي ربع السنوي، بالتعاون 
مع مركز معلومات جملس الوزراء )مركز املعلومات 

ودعم اختاذ القرار بمجلس الوزراء املرصي(

التغذية املدرسية 

حوايل  إىل  الغذائية  املساعدات  العاملي  األغذية  برنامج  قدم 
235000 طفل )كان الكثري منهم معرضني خلطر دخول سوق 
املدارس  اليومية يف  الغذائية  الوجبات  العمل( من خالل توزيع 
واملعادن،  بالفيتامينات  املدعم  بالتمر  حمشو  بسكويت  شكل  يف 

والذي يلبي  25 يف املئة من احتياجات الطفل الغذائية اليومية. 

كام يقدم الربنامج احلصص الغذائية املنزلية ألرس األطفال املسجلني 
يف املدارس األهلية كحوافز إلرسال أطفاهلم إىل املدرسة وبقائهم 
فيها، وخاصًة الفتيات. الكثري من هؤالء األطفال معرضون خلطر 

االنخراط يف سوق العمل أو الزواج املبكر للفتيات. 

يقدم الربنامج أنشطة التوعية لألطفال يف جمال الصحة والتغذية 
هبدف تغيري العادات الغذائية والصحية السلبية. 

العمل  وورش  الرسم  وكراسات  املطبوعات  الربنامج  يقدم 
وذلك  واألرس،  واألطفال  للمعلمني  التدريبية  والدورات 

بالتنسيق مع وزاريت الصحة والرتبية والتعليم. 

ينفذ الربنامج أنشطته حاليًا يف ثامنية من أفقر املحافظات يف مرص )بني 
سويف وأسيوط وسوهاج واملنيا والفيوم واجليزة وقنا والبحرية(.  
ويقوم الربنامج بتوسيع األنشطة للوصول إىل 16 حمافظة بام يف ذلك 
الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، الرشقية و مرسى مطروح 

يف الوجه البحري، واألقرص وأسوان يف صعيد مرص. 

l وزع برنامج األغذية العاملي حوايل 9000 طن مرتي 
من السلع الغذائية املشرتاة من السوق املحيل تشمل 
النبايت  بالفيتامينات، واألرز، والزيت  املدعم  القمح 

وبسكويت التمر

l أكثر من 60 يف املائة من األطفال املستهدفني كانوا 
يف  املجتمعية  املدارس  يف  املسجلني  الفتيات،  من 

املناطق التي ال يتوافر فيها التعليم الرسمي

l استفادت حوايل 4780 مدرسة من تطوير املناهج 
وتدريب  الغذائية،  التوعية  وأنشطة  الدراسية، 

املعلمني، وتوفري اللوازم واملواد املدرسية

l يتم تدريب أكثر من 2000 من معلمي املدارس، 
املنفذين  والرشكاء  التغذية  ومسؤويل  واملرشفني، 
النظافة  عىل  عام  كل  احلكومية(  غري  )املنظامت 
وعالج  الصحية،  والرعاية  األساسية،  الشخصية 

االلتهابات املعوية

l ينفذ برنامج األغذية العاملي أنشطة منتظمة للتخلص 
من الديدان املعوية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 
الصحة. استهدفت آخر األنشطة 26100  ووزارة 

طفل يف 117 مدرسة جمتمعية يف 3 حمافظات

عمليات برنامج األغذية العاملي يف مرص 

يقوم الربنامج بتقديم املساعدة للمجتمعات األكثر ضعفًا يف مرص، خاصة يف صعيد 
مرص ومنطقة البحر األمحر منذ عام 1968 هبدف معاجلة انعدام األمن الغذائي عىل 
الوطنية،  األمان  شبكات  وتقوية  القدرات،  بناء  األنشطة  وتشمل  الطويل.  املدى 

والتغذية املدرسية، ومكافحة عاملة األطفال، والتنمية الريفية. 
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