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 برنامج األغذية العالمي وشركاؤه يقومون بإنعاش إنتاج الزيتون في العراق 

آلة جديدة لعصر الزيتون    بافتتاحقام برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة وشركاؤه    -بغداد  

برنامج    االقتصادي للمجتمع المحلي في قضاء بعشيقة في العراق. و يهدف   نعاش كجزء من جهود اإل
األغذية العالمي ومكتب المحافظ ومكتب القائمقامية وجمعية زيتون بعشيقة ومنظمة ساماريتان بيرس  

التواصل  بإنتاج الزيتون إلى مستويات اإلنتاج قبل الصراع و  ذي يشتهرال  إعادة هذا المجتمع المحليإلى  
 . بين المنتجين وأسواق المنتجات

ألغذية العالمي في العراق: "لقد حان الوقت لهذا المجتمع  قال علي رضا قريشي ، ممثل برنامج ا
إ دعم  "إن  الهائلة".  االقتصادية  إمكاناته  على  والبناء  جديد  من  والنهوض  توازنه  إنتاج    نعاشاستعادة 

الريفية   التنمية  العالمي في مجال  برنامج األغذية  التي يقدمها  الدائمة  الحلول  الزيتون هو جزء من 
 ".شخاص األكثر هشاشة دون مساعدةلضمان عدم ترك األ

شخصاً من    80تدريبًا لـ   Samaritan's Purse  نظم برنامج األغذية العالمي و ومنظمة ساماريتان بيرس 
نظمة  األ األمثل ، و  الزيتون  قادة ومزارعي جمعية الزيتون حول اختيار أفضل أنواع أشجار الزيتون إلنتاج زيت 

الزراعة الحرجية )المرتبطة بالغابات( للزيتون  ، والري الفعال ، والحصاد والمكننة )استخدام اآلالت( ،  
. كما أنشأ برنامج األغذية العالمي    له  ئص الطبيةوكذلك استخراج زيت الزيتون ، مع التركيز على الخصا

يتمكنوا بسهولة من    كيوشركاؤه مجموعات جديدة لتبادل المعلومات بين منتجي الزيتون المحليين ،  
  .مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة

كاؤه ، بحيث عندما  و تشمل المبادرة أيًضا روابط السوق التي أنشأها برنامج األغذية العالمي وشر
تكون المنتجات جاهزة للبيع ، تكون قنوات البيع موجودة أيًضا ، مما يخلق دائرة من العرض والطلب  

  .المستدامين

شجرة زيتون وتين ورمان وكمثرى    13000كما قام برنامج األغذية العالمي وشركاؤه بزراعة ما يقرب من  
  ، المنطقة  في  عنب  قيامهمو  الى  للسكان    بتقديم  إضافة  في  بلبدء  لالدعم  صغيرة  تجارية  أعمال 

البلد.   انحاء  المحلية    يقدمو  بعشيقة وفي جميع  للمجتمعات  تكميلياً  العالمي دعماً  األغذية  برنامج 
المتأثرة بالصراع وتغير المناخ في جميع أنحاء العراق. وقد تم إنشاء العديد من التعاونيات النسائية وهي  

 .  بنجاح تبيع المنتجات المحلية

#          #      # 

  

. وهو أكبر 2020لحائز على جائزة نوبل للسالم لعام برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة هو ا

منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية من  

أجل تمهيد وبناء مسار نحو السالم واالستقرار واالزدهار لألشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث  

 ومن آثار تغير المناخ. 
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 2من   2الصفحة 

    WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts@تابعونا على تويتر
 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال عبر البريد االلكتروني 

 

 6198 915 780 964+جوال: هاتف طوز، برنامج األغذية العالمي، بغداد، طاسيف ال
       saif.altatooz@wfp.org   البريد اإللكتروني

 

 0962 915 780 964+جوال: هاتف  شارون رابوس، برنامج األغذية العالمي، اربيل،  
           sharon.rapose@wfp.org البريد اإللكتروني 
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