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النازحین    لتوفیر مساعدات ضروریة ألسر ألمانیا تدعم برنامج األغذیة العالمي  
 والالجئین في العراق 

   
 

 مالیین یورو من وزارة خارجیة ألمانیا االتحادیة 6قدرھا  اھمةمس تلقّى برنامج األغذیة العالمي التابع لألمم المتحدة - بغداد
(GFFO)   لدعم المساعدات الغذائیة الشھریة التي یقدمھا برنامج األغذیة العالمي لمئات اآلالف من النازحین العراقیین والالجئین

  . قالسوریین في العرا
 

العالمي لعوائل النازحین والالجئین أكثر أھمیة مع ارتفاع أسعار أصبحت المساعدات الغذائیة الشھریة التي یقدمھا برنامج األغذیة 
 وآثاره االجتماعیة واالقتصادیة. 19-المواد الغذائیة وانخفاض قیمة العملة العراقیة في وقت یصارع فیھ البلد جائحة كوفید 

 
 .كافة المستھدفین شمولھذه المساھمة جزًءا من التزام ألمانیا متعدد السنوات تجاه برنامج األغذیة العالمي لضمان   عتبروتُ 
 

السفارة األلمانیة في بغداد أنیكا بولتن دروتشمان. "نحن نتشاطر مسؤولیة مشتركة لدعم   لدى باإلنابةباألعمال  ةالقائم توقال
ر أن العراق وخاصة المجتمعات المحلیة في دھوك والسلیمانیة قد قامت باستقبال  ونحن نقدّ  والنازحین،والسیما الالجئین  المحتاجین،

"نحن نعتبر التحویالت النقدیة لبرنامج األغذیة العالمي  :ت"، وأضافومنازلھامناطقھا الكثیر من العائالت التي اضطرت إلى مغادرة 
الشراء  عملیات ا على المجتمعات المضیفة والشركات الصغیرة وذلك من خالل وسیلة مرنة للمساعدة والتي تعود بالنفع أیضً 

 محلي." ال
 

ویتم ذلك عن طریق   النقدیة،من خالل التحویالت المستضعفة  سریقوم برنامج األغذیة العالمي بتقدیم معظم مساعداتھ الشھریة لأل
المساعدة النقدیة عبر الھاتف المحمول ویمكنھم أیًضا  األسرحیث تتلقى  -العملیة لتحویل "األموال عبر الھاتف المحمول"   لحلولا

من خالل القسائم اإللكترونیة التي یمكن  -لألشخاص الذین یعیشون في المخیمات  -استخدامھا إلكترونیًا في المتاجر المحلیة أو 
على سبیل المثال في المناطق التي ال  ممكنة،ما عندما تكون ھذه الحلول اإللكترونیة غیر أواد الغذائیة. استبدالھا في محالت بیع الم

صورة   في توجد فیھا تغطیة لشبكة الھاتف الجوال، یقوم برنامج األغذیة العالمي بتقدیم ھذه المساعدات الشھریة من خالل شركائھ 
 مساعدة نقدیة مباشرة.

 
-كوفید  جائحةالتي تخضع للحجر الصحي كجزء من تدابیر  لألسرغذائیة جاھزة لألكل   صبرنامج حصالیوزع  ذلك،باإلضافة إلى 

. كما كانت ھذه الحصص الغذائیة الجاھزة مفیدة في األشھر الماضیة في أعقاب الحرائق المأساویة التي اندلعت في مخیمات 19
 دھوك والسلیمانیة.

  
وقال ممثل برنامج األغذیة العالمي في العراق علي رضا قریشي: "تواصل ألمانیا دورھا كشریك رئیسي لبرنامج األغذیة العالمي في  

برنامج القالئل الذین یقدمون مساھمات متعددة السنوات، ویقوم المثال الرائد والمھم الذي تقدمھ  الالعراق". "بصفتھا أحد شركاء 
المحتاجة على أفضل وجھ.   لألسرلتلبیة االحتیاجات الغذائیة  المقبل،برنامج من تخطیط مساعداتھ لھذا العام وللعام الألمانیا بتمكین 

 ."في ھذا الوقت الحرج لنا الحكومة األلمانیة والشعب األلماني على دعمھملعن امتناننا  نعرب نحن
 
  

وإلى جانب عملیات الطوارئ الجاریة، یعمل برنامج األغذیة العالمي على توسیع أنشطة بناء القدرة على الصمود والتعافي  
والمجتمعات المتضررة من النزاع على خلق فرص   األسرلمساعدة  البالد،المبتكرة لسبل كسب العیش في جمیع أنحاء  المشاریعو



 

 2من   2الصفحة 

بترك المخیمات والعودة إلى دیارھا،  األسرریة إلى ھذه األنشطة بشكل خاص مع استمرار ھناك حاجة ضرووعمل لھم واستدامتھا. 
 من خالل وزارتھا االتحادیة للتعاون االقتصادي المساعي،أو االستقرار في مناطق جدیدة. كما تعتبر ألمانیا من أشد الداعمین لھذه 

 ).BMZ(والتنمیة 
 

#          #      # 
 

. وھو أكبر منظمة إنسانیة في العالم تقوم بإنقاذ  2020األغذیة العالمي لألمم المتحدة ھو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام  برنامج 
األرواح في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائیة من أجل تمھید السبیل نحو السالم واالستقرار واالزدھار للناس الذین  

 كوارث وآثار تغیّر المناخ.یتعافون من النزاعات وال
 

    WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts@تابعونا على تویتر
 :  للحصول على مزید من المعلومات، یرجى االتصال

 +9647809150962جوال: ھاتف ، ربیلإشارون رابوس، برنامج األغذیة العالمي، 
        sharon.rapose@wfp.org   البرید اإللكتروني
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