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 بيان صحفي
 

 4082 الثانيتشرين /نوفمبر 88
 

نازحين برنامج األغذية العالمي يطلق مشروع القسائم الغذائية لل
 عراقيين ال

 

 مليون نصف لمساعدة غذائية قسائم توفير المتحدة لألمم التابع العالمي األغذية برنامج بدأ – بغداد
 بأنفسهم طعامهم اختيار لمستفيدينل الجديد النظام هذاويتيح . العراق في النزاع بسبب نزحوا عراقي
 .الخاصة احتياجاتهم أولويات وتحديد

 

 دوالر مليون 4.4 مبلغوتبرع ألمانيا بـ أمريكي دوالر ماليين 5 المقدم من اليابان البالغ التبرع بفضلو 
 ووصل ربيل،أ محافظة في سوران قضاء في الغذائية القسائم توزيع العالمي األغذية برنامج بدأ ،أمريكي

 توزيعالبدء في  المقرر ومن. الماضي األسبوع في والرجال النساء من 500 منمكونة  أولية مجموعة إلى
 .اليوم آخرين شخص 8000 على قسائمال
 

 الغذائية في قسائمال همتساعدو . اليومية تهمحيا على السيطرة وعدم مجهول مستقبل من وننازحال ييعان
 يتمكن المستفيدون من هذه القسائم من سوف. االختيارالقدرة على و  لطبيعيةا بالحياة الشعور استعادة
 دوالرا   46 بقيمة قسيمة على شخص كل يحصلسوف . تم تحديدهم متجرا   88 في غذائية موادب استبدالها
 .أمريكيا  

 

 لطعاما أن نشتري جيدة فكرة نهاأ عتقدأو  الغذاء قسائم نحصل فيها على التي األولى المرة هي هذه"
 هرب الذي عاما   20 العمر من البالغ ،سالم غانم ساهرهذا ما قاله  ،"يوم كل وطهن ذاما قررنو  بأنفسنا،

إن معرفتنا بأننا ": سالم وأضاف. هأقارب مع سوران في اآلن ويقيم آب/أغسطس شهر في الموصل من
 " .ابديارنا التي تركناه يذكرنا شيء حياتنا إلى يعيد طعامنا اختيار نستطيع
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 في الغذائية الموادتتوافر  حيث أمانا   أكثر أماكن في تاستقر  يتال األسرسوف تفيد  ئيةالغذا قسائمال
 المقبلة الثالثة األشهر غضون في العالمي األغذية برنامج يخطط. اهءشرا يستطيعون ال لكنهمو  السوق
 .انكردست إقليم في عراقي نازح مليون نصفعلى  الغذائية القسائم لتوزيع

 

 النقدب الجائعين تدريجيا   يزود ولكنه عام، كل الغذاء من كبيرة كميات العالمي األغذية برنامج يوفر
 ئيةالغذا قسائمال تدعم. لديهم ةالمفضل ةطعماأل هم منحتياجاتا لتلبية ألنفسهم الغذاء لشراء قسائمالو 

 .المحلية األسواق وتنشط المحلي، االقتصاد
 

 الطعام قسائم"" العراق في العالمي األغذية برنامج لمكتب القطري والمدير ثلالمم بيرس، جينوقالت 
تاحة القدرة على الغذاء، على الحصول من داخليا   النازحين لتمكين فعالة وسيلة  والرجال لنساءل االختيار وا 

 " .الصراع بسبب الذين يعانون
 

تشرين /نوفمبر منذ قسائمبال مخيماتال في ينالسوري الالجئين العالمي األغذية برنامجفي العراق، يساعد 
 يوزع كما. ةالمحلي التجزئة تجارة في أمريكي دوالر مليون 20 من يقرب ما ضخحيث  ،4084 األول
 تتلق وقد. وتركيا ولبنان واألردن مصر في السوريين لالجئين غذائية قسائم العالمي األغذية برنامج

 منذ أمريكي دوالر مليون 500 من أكثر النظام هذا خالل من الخمس لدولفي هذه ا المحلية االقتصادات
 .4084 عام في مائقسال مشروع بدء

 

 والمحافظات المدن إلى وامتدت الموصل في بدأت التي األزمة اندالع منذ فقط أشهر ثالثة خالل
 الناس معظم تلقى. محافظة 81 في نازح مليون من أكثر العالمي األغذية برنامج ساعد بها، المحيطة
غذائية  ا  حصص آخرون تلقىكما . الطهي وزيت األرز مثل األساسية المواد على تحتوي غذائية ا  طرود
 .المعلبة الغذائية المواد تشمل فورية

 

 شخص 420.000 نحو بالفعل قد ساعد العالمي األغذية برنامج كان النزوح، من موجة أحدث قبلو 
 منفروا  الجئ 485.000 من أكثر عن فضال   العراق، في اراألنب محافظة في الصراع بسبب نزحوا

 .العراق إلى لجأواو  سوريا، في الصراع
 

#                                            #                    # 
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يقوم البرنامج بتقديم . الجوع هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة برنامج األغذية العالمي
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على 

 .بلدا   57مليون شخص في  01، ساعد البرنامج أكثر من 3102وفي عام . التعافي
 

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

@WFP_AR  التصالاأو  وفيسبوك: 

 
 ،ربيلإاألغذية العالمي،  رنامجب، مروة عوض

 9647809150764+: جوال

 marwa.awad@wfp.org :بريد إلكتروني

 
 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجعبير عطيفة

 4352 663 20106+ :جوال،  4600، توصيلة  1730 2528 202 + :هاتف

 abeer.etefa@wfp.org: بريد إلكتروني
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