
الیابان تدعم سبل كسب العیش واإلنتاج الغذائي والقدرة على الصمود لدى المزارعین المتضررین من النزاع في العراق
 

ملیون دوالر من الیابان لتمویل مشروع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة في العراق لمساعدة األسر على الزراعة وتوفیر الغذاء والدخل المناسب 1.5
 

باط / فبرایر 2018، بغداد / روما: بفضل الدعم السخي المقدم من حكومة الیابان، ستتوفر قریبا لألسر الھشة في المناطق المستعادة من تنظیم داعش الوسائل الالزمة إلنتاج 11
ضروات الطازجة والمغذیة. یستفید من ھذا الدعم والبالغ 1.5 ملیون دوالر امریكي، ثالثة آالف شخص في المناطق المتضررة من النزاع في كل من محافظات األنبار وكركوك
ونینوى وصالح الدین. وستحصل ھذه االسر سواء التي لم تغادر مناطقھا أو تلك التي عادت الیھا مؤخرا على مدخالت العملیة االنتاجیة ومعداتھا والتدریب الخاص على البستنة
تاج الزراعي في الفناء الخلفي والبیوت الزجاجیة المنتجة للمحاصیل على مدار السنة وذلك من أجل توفیر األغذیة وتحسین مستوى التنوع الغذائي وتعزیز الدخل واالعتماد على
.الذات

 

قال السید فومیو إیواي سفیر الیابان لدى العراق: "ھذه ھي السنة الرابعة على التوالي منذ أن بدأت الیابان بتقدیم المساعدة إلى السكان العراقیین والسوریین المتضررین من جراء
 داعش من خالل میزانیتھا االضافیة. ان ھذه المساعدة تظھر مدى التزام الیابان القوي والمخلص لتلبیة االحتیاجات األساسیة في المخیمات ومناطق العودة في العراق". وأضاف
مساعدة المقدمة إلى منظمة االغذیة والزراعة لألمم المتحدة في العراق تأتي كجزء من الحزمة الجدیدة والبالغة مئة ملیون دوالر والخاصة بدعم جھود المساعدة اإلنسانیة وتحقیق
."االستقرار في العراق. إن الیابان مصمم على خدمة النازحین والعائدین والالجئین والمجتمعات المستضیفة في العراق، وكذلك دعم جھود العراق من أجل التنمیة

 

سیحصل نحو 1260 شخصا من األسر الھشة غذائیا، بما في ذلك األسر التي ترأسھا النساء، على مجموعة االدوات الخاصة بالبستنة في الفناء الخلفي (حاویات زراعیة وبذور
روات وأسمدة وأدوات البستنة الیدویة) باإلضافة الى التدریب الخاص بھا. وكذلك سیدعم المشروع 1740 شخصا آخرین من خالل مجموعة البیوت الزجاجیة وتزویدھم بالبذور
وات واألسمدة، وتدریبھم من قبل المنظمة ووزارة الزراعة على إنتاج الخضروات، بما في ذلك الحصاد والتخزین والتجھیز والتسویق، وستبقى البیوت الزجاجیة ملكا للمجتمعات
.المحلیة في نھایة المشروع

 

ار السید فاضل الزعبي ممثل المنظمة في العراق الى ان دعم الیابان القوي والمستمر لمنظمة األغذیة والزراعة في العراق یأتي في وقت حرج بالنسبة للبالد. وذكر انھ مع نھایة
201، ومع استعادة العراق لجمیع المناطق التي سیطر علیھا تنظیم داعش، فإن التركیز تحول نحو االنتعاش والقدرة على الصمود والتكیف من خالل خلق فرص العمل، وتحسین
خل والقوة الشرائیة لألفراد. ونوه الى ان ھذا المشروع یھدف الى دعم االستقرار االجتماعي واالسھام مباشرة في االنتعاش الریفي المستدام لھذه المناطق، باإلضافة الى الحد من
خطر الھجرة من الریف إلى الحضر بحثا عن فرص جدیدة لكسب الرزق من خالل إعادة إدخال التدفقات النقدیة إلى المجتمعات المحلیة المتضررة من النزاع، وتنشیط األسواق
لمحلیة، بحیث یؤدي ذلك إلى دفع عجلة التنمیة االقتصادیة، واحجام المزارعین عن بیع األصول األساسیة لدیھم مثل الماشیة أو المعدات الزراعیة أو األراضي، لتلبیة احتیاجاتھم
.الغذائیة

 

ي إطار خطة االستجابة االنسانیة للمنظمة لعام 2018 وبرنامج التعافي من الكوارث والقدرة على الصمود للفترة 2018 -2019، تدعو المنظمة المجتمع الدولي والمانحین إلى
مویل عاجل بمبلغ 107 ملیون دوالر لمساعدة 2.2 ملیون شخص من خالل حزم العائدات النقدیة متعددة االغراض، والمدخالت الزراعیة والنقد مقابل العمل بھدف اعادة تأھیل
التخزین والتجھیز، والبنیة التحتیة واألصول التابعة لوزارة الزراعة، والعمل على ومنع انتشار اآلفات واألمراض الحیوانیة والنباتیة العابرة للحدود، وكذلك تعزیز إدارة الموارد
یة. ان عمل المنظمة بالتنسیق مع الحكومة العراقیة، یدعم العائدین إلى المناطق المستعادة، واألسر التي لم تغادرھا أثناء النزاع، والنازحین، والمجتمعات المستضیفة لھا وتحسین
.سبل العیش لالجئین السوریین في تلك المناطق
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