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الكرمة، مدينة إلى  العائدةبرنامج األغذية العالمي يساعد األسر العراقية 

 بمحافظة األنبار
 

 في امنازله إلى العائدة العراقية األسر مساعدةب المتحدة لألمم التابع العالمي األغذية برنامجيقوم  – بغداد
 521) أسرة 581طرودًا غذائية عائلية إلى أكثر من  من خالل توفير األنبار محافظة في الكرمة مدينة

 .لمحطمةا حياتهم بناء إعادة على لمساعدتهم( شخصاً 
 

إلى ة العائد سراأل تواجه": العراق في القطري والمدير العالمي األغذية برنامج وقالت جين بيرس، ممثل
 العديد حراقإ تم حين في للمدينة، التحتية البنية منفقد ُدمرت أجزاء كبيرة . كبرى تحديات الكرمةمدينة 

 األغذية برنامج يبذلو . مسلحينالو  العراقية األمن قوات بين القتال خالل التجارية والمحال المنازل من
 ألسرل للحياة المنقذة الغذائية المساعدات من يلزم ما لتوفير جهودًا مضنية المحلي وشريكه العالمي
 ".العائدة

 
 إلى الوصول التي استطاعت اإلنسانية المنظماتأول  المحلي وشريكه العالمي األغذية برنامجكان 

 الوصول من منياأل الوضع أن حال بعدلهم  الطارئة الغذائية المساعدات قديموت الكرمةإلى  العائدين
 أسرة 888 إجمالي إلى الغذائية المساعدات توفيرى لإ البرنامج هدفيو . الماضي العام خالل للمدينة

 واحد شهر لمدة أشخاص خمسة من أسرة البرنامج يقدمه غذائي طرد كليكفي و . أشهر ثالثة لمدة ةدائع
 .والملح والمعكرونة والعدس القمح ودقيق الطهي وزيت األرز مثل أساسية عناصر على يويحتو 

 
 البداية فينه كان إ ،عاماً  74 العمر من يبلغو أطفال  سبعةديه ل أب وهو عجمي، محمد قاسم قالو 

 .الصفر من يبدأ أن ويجب هناك، شيء كل فقد أنه أدرك ما سرعان ولكن الكرمة الى بالعودة اً سعيد
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 رجعنا لقد". "فعلسأ ذاما أعرف حتى األصدقاء مع اآلن ونقيم ،يمنزلو  متجري حراقإ تم" :عجمي قال
 جداً  مهمة العالمي األغذية برنامج المساعدات الغذائية التي يقدمهاولكن . الصفر نقطة إلى ما قبل

 ".معاناتنا من خفففهي ت – ولعائلتي لي بالنسبة
 

 في نباراأل في أخرى أماكن في الغذائية المساعدات توزيعفي  أيضاً  ميالعال األغذية برنامج نجح وقد
 .المحافظة داخل نازح 578,888 حوالي لىع تموز/يوليوشهر 

 
. العراق في الصراع بسبب عراقي ماليين 3 حوالي نزح الماضي، العام من حزيران/يونيو منتصف منذو 

 من كثيرعدم استقرار الظروف المعيشية لو  القتال استمرار مع التدهور فيآخذًا  اإلنساني الوضع يزال وال
 .المأوى وأ الماء وأ الغذاءالذين ال يمكنهم الوصول إلى  السكان

 
 الصراع بسبب نزحوا شخص 278,888 ليحوا بالفعل يساعد البرنامج كان ،األخيرة النزوح موجة قبلو 

 .العراق إلى فروا سوري الجئ 251,888ن م أكثر عن فضال العراق، في األنبار محافظة في
 

#                                            #                    # 

 
يقوم البرنامج بتقديم . إنسانية في العالم لمكافحة الجوع هو أكبر منظمة برنامج األغذية العالمي

بناء قدرتها على لتحسين التغذية و مع المجتمعات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعملالمساعدات 
 .بلدا   57 نحو مليون شخص في 10 حواليساعد البرنامج كل عام، ي .صمودال
 

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

@WFP_AR  لالتصااأو  وفيسبوك: 

 
 ،إربيلاألغذية العالمي،  رنامجب، مروة عوض

 9647809150764+: جوال

 marwa.awad@wfp.org :بريد إلكتروني

 
 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجريم ندا
 4522 663 20106+ :، جوال 8201، توصيلة  1730 2528 202 + :هاتف

 reem.nada@wfp.org: نيبريد إلكترو
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