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 يوفر معونة غذائية عاجلة لضحايا السيول في العراق برنامج األغذية العالمي 

كجزٍء من االستجابة العاجلة للسيول التي ضربت شمالي العراق في األسبوع الماضي، قام برنامج األغذية العالمي   –  بغداد

بتوفير معونات غذائية   World Vision Internationalالتابع لألمم المتحدة في العراق بالتعاون مع شريكه المنفذ، منظمة  

 عائلة سورية الجئة في مخيم قوشتبة بأربيل تأثروا جراء السيول.  235طارئة وجاهزة لألكل ل 

 

كانون األول، سبب تساقط األمطار الكثيف فيضاناٍت عارمة في بعض مناطق محافظة أربيل. وكان مخيم قوشتبة    16بتاريخ  

بشكٍل كبير جراء   الجئ سوري 1400. إذ تضررت خيم ما يقارب  السيول المتضررة بشدة جراءلالجئين أحد تلك المناطق  

 انهمار األمطار. 

يقوم برنامج األغذية العالمي بالتنسيق مع الحكومة المحلية في إقليم كردستان ومنظمات األمم المتحدة األخرى والشركاء من 

هذه  الجهات اإلنسانية في المنطقة من أجل توفير الدعم والمعونة لقاطني المخيم والذين تضرروا بالكارثة الطبيعية. ولحد  

 اللحظة، لم يتم تسجيل أي وفيات او إصابات في المخيم بعد انتهاء المحنة. 

وبرادات   الغذائية  المواد  مخازن  في  لتلف  أدى  مما  المتضررة  المناطق  في  متر  النصف  يقارب  لما  الماء  مستوى  وارتفع 

لتخلص من مالبسهم والسجاد الذي  األطعمة والمدفئات الكهربائية وأجهزة منزلية أخرى. كما واضطر العديد من العوائل ل 

 اتلف جراء الماء.  

ف بوهتو، نائب ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق: "لقد حضرنا هنا اليوم لتوفير المعونة اإلنسانية صوقال السيد عا

العوز الطعام لألشخاص ذوي  الفيضانات. إن توفير  إليها عقب تضررهم جراء  التي هي بحاجٍة ماسٍة  في أوقات   للعوائل 

 المحن هو في صلب تفويض وقدرات برنامج األغذية العالمي."

وأضاف قائالً: "ان هذا الحدث المؤسف يؤشر أهمية التركيز على بناء قدرات حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق المركزية 

االليات المالئمة للتعامل مع  على التهيأ واالستجابة للكوارث من أجل الحرص على امتالك الجهات ذات الصلة القدرات و

 " األمور المماثلة في المستقبل.

المهمشة في  المجتمعات  للمزيد من  المقدمة من اجل توفير الدعم  بزيادة المعونة  العالمي في العراق  يقوم برنامج األغذية 

العراق ومساعدتهم على بناء القدرة على الممانعة والصمود في وجه الصدمات ومن ضمنها التغير المناخي باإلضافة لزيادة  

 حماية االجتماعية وغيرها من مجاالت تقديم المعونات.  قدرات حكومة العراق في مجال توفير ال

السوريين   والالجئين  العراقيين  النازحين  من  لألالف  والنقدية  الغذائية  المعونات  بتقديم  العالمي  األغذية  برنامج  يستمر 

 اسية.  المستضعفين في عموم البلد والذين يعتمدون على هذه المعونات من أجل توفير احتياجاتهم الغذائية األس
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إنقاذ  ب  قومت  أكبر منظمة إنسانية في العالم  وهو.  2020برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام  
يتعافون  ناس الذين لل االزدهارالسالم واالستقرار و نحو سبيلتمهيد المن أجل الغذائية  ةستخدم المساعدتاألرواح في حاالت الطوارئ و

 ر المناخ.تغي  آثار من النزاعات والكوارث و
 

زيارة  يرجى  المعلومات،  من  مزيد  على  علىمأو  ،   www.wfp.org/arللحصول  أو ،  فيسبوكو  WFP_AR@تويتر   تابعتنا 
 :مع التصالا

 

 األغذية العالمي، القاهرة  ، برنامجعبير عطيفة
 4352 663 20106+، جوال: 2600توصيلة   1730 2528 202+:هاتف

 abeer.etefa@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

 األغذية العالمي، القاهرة ، برنامجريم ندا
 4522 663 20106+جوال:  ، 2610توصيلة  1730 2528 202+ هاتف:

 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

 ، برنامج األغذية العالمي، بغداد سيف ال طاطوز
+ 9647809156198هاتف:   

 saif.altatooz@wfp.org  بريد الكتروني: 
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