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  جنوب   في  المستضعفين  لدعم  عمله  نطاق  يوسع   العالمي  األغذية  برنامج
 العراق

 العالمي األغذية برنامج عمل العراق، جنوب في المتزايدة  اإلنسانية لالحتياجات في إطار االستجابة - بغداد

. المحتاجة  الفئات  من  إضافي  شخص  33500  لدعم   المنطقة  في  أنشطته  نطاق  توسيععلى    المتحدة  لألمم   التابع

 من المشروعاتًا  عدد  العالمي  األغذية  برنامج  أقام  البصرة،  في  البرنامج  مكتب  افتتاح  إعادة  على  عام  مرور  بعدو 

 .الحالي المدرسية التغذية مشروع استمرار دعم جانب إلى عمل فرص إليجاد جديدةال

 

 التداعيات  من  للتخفيف  (19-لجائحة كورونا )كوفيد  العالمي  األغذية  برنامج  استجابة  من  جزءك  التوسع  هذاويأتي  

 أطلق  البالد،  أنحاء  جميع  وفي  البصرة،  في.  احتياجاً   األشد  الفئات  على  العالمية  لألزمة  واالقتصادية  االجتماعية

 يتمكن حتى المدى القصيرعلى  عمل فرص لتوفير في المدن العيش كسب لسبل جديدة مشروعات برنامجال

تعود هذه المشروعات بالنفع  كما. أسرهم  وإعالة أخرى  مرة  العمل في البدء من وظائفهم  فقدوا الذين ألشخاصا

 والمراكز المدارس ترميم  مثل يةالمجتمع صولاأل ،إنشاء أو ،تأهيل إعادة  على تركز ألنها بأسره  المجتمع على

 .ذلك وأكثر من األشجار وزراعة الشوارع وتنظيف الطبية

 

 قار، وذي البصرة  محافظتي في مرة  ألول الريفي والعمل للتدريب مشروعات العالمي األغذية برنامج أطلق كما

 تشملو . صغيرة لبدء مشروعات للنساء  منحتقديم  ذلك في بما ،وبيعهاأغذيتهم  زراعة على السكان لمساعدة 

التي   العراق  جنوبفي    مجتمعاتلل  المياه توفير    إعادة   في  للمساعدة   الري،مجاالت    العيش  كسب  سبل  مشروعات

 العيش  كسب  سبل  مشروعات  تساعدو .  المناخ  تغيرل  نتيجة  اشديدً تتأثر تأثًرا    حيث  ،والجفاف  حرارة ال  تتميز بارتفاع



 

 3من   2الصفحة 

 الجنوبية،  المحافظات  في  الصمود  على  قدرة ال  تعزيز  على  في الريف والمدن  العالمي  األغذية  برنامج  ينفذها  التي

 .آخرين رئيسيين وشركاء وفرنسا ألمانيا دعم  ويرجع الفضل في ذلك إلى

 

في الوقت  التعليم ووزارة العالمي األغذية برنامج يعمل ،القائمة بالفعل المدرسية التغذية وفيما يتعلق بمشروعات

 التكميلية األنشطة تضمين ومن المزمع. 2021-2020 الدراسي العام  خالل البرنامج استئناف على الحالي

 في  مكتبه  العالمي  األغذية  برنامج  افتتح  أن  منذو .  البدنية  والرياضة  والتغذية  النظافةالتوعية بأهمية    مثل  للطالب

ألف  107 منها يستفيد حيث الجنوب في المدرسية التغذية يدعم  وال يزال كان الماضي، الخريف في البصرة 

إلى  المحلية  المجتمعات  في  عمل  فرصة  400  حوالي  تم توفير وقد.  وميسان والمثنى  قار  وذي  البصرة  في  طفل

 .وأكثر من ذلك والمستودعات المخابز دعم جانب 

 

 مراعاة ظروف في متخصص جديد مسئول خالل من - حالًيا العالمي األغذية برنامج يجري  وعالوة على ذلك،

 جنوب في سيما وال االجتماعي، التماسك تحقيق في المحتملة مساهماته حول ثاقبة رؤية ويقدم  أبحاًثا - النزاع

 العام العالمي األغذية برنامج أجراه  الذي المشترك البحث في أعقاب ذلك يأتيو . نينوى  محافظة وفي العراق

 .السالم  ألبحاث الدولي ستوكهولم  معهدبالتعاون مع الماضي 

 

 من األولى هي المبادرة  هذه: "العراق في العالمي األغذية برنامج ممثل نائب ،بوتو عاصف قالمن جانبه، و 

 ويهدف  برامجنا، جميع  في  النزاع  مراعاة ظروف  الرائد البحث يعززو .  العالمي  األغذية برنامج مكاتب  بين  نوعها

 معبالتعاون  القدرات وتعزيز ،اً ضبع بعضها من المجتمعات لتقريب االجتماعي والتماسك المشاركة تعزيز إلى

 ."الحكومة

 

 الناس تساعد أن لمشروعاته يمكن كيف دراسة تحليلية حول العالمي األغذية برنامج ُيجري ومن ناحية أخرى، 

 في  الجديدة  النتائج  وستساعد.  بالنزاع  الدخل المرتبطةكسب    وسائل  مثل  السلبية،  التكيف  آليات  تبني  تجنب  على



 

 3من   3الصفحة 

باإلضافة إلى مناطق  البالد جنوب في للناس أفضل دعم  تقديم  أجل من العالمي األغذية برنامج أنشطة توجيه

 نطاق  لتوسيع  برنامجال  يخطط  ،المتزايدة  الحتياجاتل  استجابةً   2020  عام  في  الذي تم  التوسع  على  بناءً و .  أخرى 

 العراق  جنوب  فيالمزمع تنفيذه    المدرسية  التغذية  مشروعإلى جانب    لبناء القدرة على الصمود الجديدة   مشروعاته

 .2021 عام  في

 

#   #   #    

وبناء في حاالت الطوارئ  معنية بإنقاذ األرواحهو أكبر منظمة إنسانية في العالم برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 
 وتأثير التغير المناخي.الرخاء ودعم مستقبل مستدام للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث 

 
   فيسبوكو   WFP_Iraq@تويتر   تابعتنا علىوم   www.wfp.org/ar للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة  

 :التصالاأو 
 

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

 abeer.etefa@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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