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 صحفي بيان

   2020 ديسمبر/كانون األول 31

 برنامج األغذية العالمي في العراق من خالل  المستضعفةاألسر  تدعم كندا
 لمساعدة كندي دوالر مليون  5.5 بقيمة كندا حكومة من مساهمة المتحدة  لألمم  التابع العالمي األغذية برنامج تلقى - بغداد
 احتياجاتهم  لتلبية  العراق  أنحاء  جميع  في  المحتاجين  السوريين  والالجئين  العراقيين  النازحين  منشخص    356000  إلى  يصل  عدد

 .الشهرية الغذائية

فيروس  جائحة أثناء للحياة  المنقذة  تقديم استجابته العالمي األغذية برنامج ليواصل ضرورية السخية الكندية مساهمةال وتعد
 الشراكة طويلة  وبالنظر إلى.  دخلهم ومصادر  وظائفهم   األشخاص  من  العديد  خالله  فقد  وهو الوقت الذي  ،(19-)كوفيدكورونا  

الفئات  وال سيما المحتاجة، المجتمعات تجاه " السنوات متعدد"بتقديم الدعم  كندا التزام  فإن العالمي، األغذية برنامجمع  األجل
 لتلبيةعلى نحو فعال  للمستقبل التخطيط يمكنه العالمي األغذية برنامج أن يعني والفتيات، النساء مثلللخطر  عرضة األكثر

 .وجه أفضل على الناس متطلبات

 والفتيان، والفتيات والرجال النساء استشارة  دائًما تتم  العالمي، األغذية برنامج أنشطة جميع أثناء تنفيذوتجدر اإلشارة إلى أنه 
 لألغذية خاصة توزيع عمليات تجري  كما ة المقدمة لهم.مساعدال بشأن المتخذة القرارات في الجنسين بين المساواة  يعزز مما
وإذا كان . السن كبار أو الجدد األمهات مثل مستحقاتهم، للحصول على التنقل على القادرين غير ألشخاصعلى ا النقود أو

 أو شخصًيا للرد، متاحين( المستعلم لتفضيالت وفًقا) والنساء الرجال من الموظفون  يكون  مخاوف، أو أسئلة لدى أي شخص
 .للمستفيدين من المساعدات العراقي المعلومات مركزالذي يوفره  الساخن الخط من خالل الهاتف، عبر

 في لنوع االجتماعيا إدماج منظوربغية تعزيز جديدا  برنامجا العراق في العالمي األغذية برنامج بدأ ،2020 عام  أواخر فيو 
  .أنشطته جميع

 حكومة  ،كندال للغاية ممتن العالمي األغذية برنامج إن": العراق في العالمي األغذية برنامج ممثل قال عبد الرحمن ميجاج،و 
 على كندال الشكرونتقدم بخالص . العراق في الصعبة فترة هذه ال خالل المحتاجة، لألسر األمد طويل ادعمه على وشعًبا،
 ."وخارجه العراق في العالمي األغذية برنامج مع شراكتها استمرار



 

 2من   2الصفحة 

وعلى .  إليها  الحاجة  تشتد  ماحيث  ستخدم ت    العراق  في  العالمي  األغذية  لبرنامج  المقدمة  الكندية  المساهماتومن الجدير بالذكر أن  
 إلى  العائدة  األسر  ودعم   العيش،  كسب  وسبل  الصمود  القدرة علىمشروعات تعزيز    في  يتم استخدامها  الماضية،  السنوات  مدار

 .احياته بناء إعادة  في لمساعدتها النزاع بعد ديارها

 

  #   #   # 

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 المناختغي  آثار النزاعات والكوارث و من 
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