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 برنامج األغذیة العالمي  من  بیان صحفي    

 2022  // ایار    19   

 العراق  في النازحة لألسر   للحیاة  المنقذة المساعدة تقدیم من العالمي األغذیة برنامج السوید من المرن التمویل یمّكن

 في  السوید  حكومة  به  ساهمت  أمریكي  دوالر  مليون  91.6  إجمالي  من  أمریكي  دوالر  مليون  العراق  في  العالمي  األغذیة  برنامج  ىیتلق    أن  المقرر   من  -  بغداد

 . 2022 لعام للمنظمة المرن العالمي التمویل

  وسالل   نقدیة  توزیعات  شكل  على  للحياة  منقذة  مساعدات  بجانب  المخيمات،   في  یعيشون  سوري  والجئ  عراقي  نازح  327000  إلى  یصل  ما  األموال  ستدعم

 . غذائية

 برنامج  جهود  أصبحت  اليوم،   نراها  التي  العالمي  الغذائي  األمن  النعدام  المسبوقة  غير  المستویات  وجودظل   في    "  العراق  في  السوید  سفير  لوفين  جوناس  قال

  والالجئين   النازحين  لمساعدة  ةصالمخص  بهذه المنحة  نرحب  نحن  "  وأضاف السفير قائالا   ."مضى  وقت  أي  من  أهمية  أكثر  الجوع  لمكافحة  العالمي  األغذیة

 ".المانحين من المزید یتقدم أن ونأمل ،   ةعصيبال األوقات هذه في العاجل دعمنا  إلى یحتاجون الذین العراق  في الضعفاء

هذهو شأن  أن    األطراف  المتعددة  المساهمة  من  تکفل  صلة    حاسمة  قرارات  اتخاذ  علىالقدرة    العالمي  األغذیة  برنامجلدی    أن    ،التشغيلي  تمویلبال ذات 

 . إليها الحاجة تشتد حيث إلى األموال وتخصيص

ا نقص  العراق في وشركاؤه العالمي األغذیة برنامج  فيه یواجه وقت فيالمساهمة  أتيت  . المتزایدة التكاليفظل  في   التمویل في ا

إلعالة    الكافي  المال  کسب  صعوبة  من  یزید  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  ألن    الدعم  على  العراق  في  النازحين  من  العدید  حصول  استمرار  ها ستضمنکما أن  

 أنفسهم. 

ل  من  غمالر    على   "  العراق  في  العالمي  األغذیة  برنامج  ممثل  قریشي،   رضا   علي  وقال   االحتياجات  تظل   واالستقرار،   التنمية  نحو   المستمر  لعراقا  خطى تحو 

ا   اإلنسانية ا    واقعا   انعدام   مستویات  على  اا بناء   المخيمات  في  العالمي  األغذیة  برنامج  من  عمالد  یتلقون    األشخاص  من  اآلالف  مئاتوأضاف بأن "  ".  ملموسا

  إلنقاذ   الفوریة   الغذائي   األمن  احتياجات  تلبية  ینبغي  هذه،   ةالمطول    النزوح  لحاالت  العودة  ظروفو  الدائم  السالم  ضمان  یتم  ال  وبينما.  لدیهم  الغذائي  األمن

 ". والوئام السالم على والحفاظ األرواح

 تعزیز  على  العمل  مع  البالد،   في  لألزمة  الستجابته  األساسية  الركائز  إحدى  إطار  في  المساعدة  تقدیم  مواصلة  اآلن  العراق  في  العالمي  األغذیة  لبرنامج  یمكن

 . وأسرهم ألنفسهم الدخل توفير على الضعفاء األشخاص قدرة وضمان  ،   ةعيشمال بلس   تحسين على تعمل التي الصمود على القدرة بناء أنشطة

 البرنامج   لتنفيذ  العراق  حكومة  ودعم  للشباب   المهني   والتدریب  المهارات  وتوفير  الزراعية،   األصول   وتوفير  التدریب  خالل  من  المزارعين  دعم  یشمل  وهذا

  األولویة   إعطاء  هافي  بما  العراق   في  االجتماعية   الحمایة  أنظمة  وتحسين  إصالح  على   تركيز  هناك  فضالا عن أن  .  الصغار  لألطفال  المدرسية  للتغذیة  الوطني 

 . العراق سكان معظم  یشمل يالذ الحصة التموینية  لنظام خاص اهتمام  إیالء مع ، فاا ضع األكثر لألسر

#          #      # 

منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو ألمم المتحدة هو أكبر  التابع لبرنامج األغذیة العالمي  

 السالم واالستقرار واالزدهار للناس الذین یتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغي ر المناخ.
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