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 صحفي بيان

 2020 الثانيتشرين /نوفمبر 30

فضل ب  العراق  في  المحتاجة  األسر  الفآل  يقدم المساعدة  العالمي  األغذية  برنامج
 المتحدة الواليات من المتواصل دعمال

 التابع اإلنسانية المساعدة مكتب منمقدمة  سخية مساهمة بتلقي المتحدة  لألمم التابع العالمي األغذية برنامج رحب – بغداد

 المقدمة  الغذائية اتالمساعد مباشر بشكل ستدعمالتي  ،أمريكي دوالر مليون  16.8 قدرهاالدولية  للتنمية األمريكية للوكالة

 .الغذائية لحصصل )البطاقة التموينية( العامالتوزيع  نظام رقمنةكما ستستخدم في  والالجئين، النازحين سرأل

 

 العالمي  األغذية  لبرنامج  أهمية  األكثر  المانحة  الجهة  لتجعلها  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  منمقدمة    مساهمة  أحدثتأتي  و 

 والقسائم  النقدية  المساعدات  خالل  من  سوري   الجئ  ألف  76و  عراقي  نازح  ألف  280  إلى  يصل  ما  تدعم   حيث  ،2020  عام   في

 وما-  (19-دكوفي) كورونا  فيروسجائحة   فيه  تسببت  وقت  في  الجديد  الدعم   هذا  يأتيو . العاجلة الغذائية  احتياجاتهم   تلبي التي

 في واحتياجا   ضعفا   األشد األسر بعض في الكشف عن خاص بشكل -الغذاء إلى الوصول في انقطاع حاالت من واكبها

 .العراق

 دعمها المتحدة  الواليات تواصل: "في العراق الدولية للتنمية األمريكية الوكالة بعثة مدير كارديناس، جون  قالومن جانبه، 

 النازحون  ذلك في بما العراق، في األزمة من المتضررين لألشخاص للحياة المنقذة  اتالمساعد لتقديم العالمي األغذية لبرنامج

 كورونا  فيروسجائحة    تتزايد فيه االحتياجات جراءالذي    العصيب  الوقت  هذا  تجاوز  على  األسرسيساعد    وهذا الدعم.  والالجئون 

 ."(19-دكوفي)

 حصصلتوزيع ال كفاءة أكثر نظام  وضع إلى التجارة وزارة معبالتعاون  العام التوزيع نظام رقمنة تهدف نفسه، الوقت وفي

أحدث  إطالق ويتيح. المناسب الوقت في المناسبين األشخاص إلى المناسب الغذاء وصول ضمان على يساعد مما غذائية،ال

 غير الحركة من يحد مما المنزل، من الداعمة المستندات وتحميل البيانات بتحديث تطبيقات الهاتف الذكي "تمويني" لألسر

 تغطية   إلىيستهدف نظام التوزيع اإللكتروني وتطبيق تمويني   ،األطول المدى  علىو .  العام  التوزيع نظام   مكاتب  إلى  الضرورية

 .العراق في أسرة ماليين 8



 

 2من   2الصفحة 

 

 على ،ا  ، حكومة  وشعبالمتحدة والياتلل ممتنون  نحنالعراق: " في ممثل برنامج االغذية العالمي ،عبد الرحمن ميجاج قالو 

 التكيف آليات اتباع إلى الكثيرون  لجأ ،الجائحة خاللو . ألفرادهاتوفير الغذاء  على العراق في األسر لمساعدة المقدم الدعم 

من مكتب المساعدات   ه المساهمة المقدمةهذ  ساعدتوس.  األموال  أو  الطعام   اقتراض  أو  أقل،  طعام   كميات  تناول  مثل  -  السلبي

 الحرج." الوقت هذا في انفقاته تغطية على األسر اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 

تبلغ  زيادة   طرأت  الماضي األسبوع  منذ  أنه  إلى" Hunger Snapshot"  بعنوان  العالمي  األغذية  برنامجأجراه    تحليل  أحدث  يشيرو 

 ليس العراق في شخص مليون  2.7 وأن ،السلبي التكيف استراتيجيات إلى تلجأعلى عدد األسر التي  أسرة  75000 من أكثر

 لمواصلة إضافية أمريكي دوالر مليون  20.7 إلى عاجل بشكل العالمي األغذية برنامج ويحتاج. الطعام من يكفي ما لديهم 

 .القادمة الست األشهر خالل األسر لدعم  للحياة  المنقذة الغذائية المساعدات تقديم 

 

#   #   # 

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 
 

 التصال:اأو  ،  فيسبوكو   WFP_Iraq@تويتر   تابعتنا علىمأو  ،   www.wfp.org/arللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة
 
  0989 915 780 964+ هاتف: األغذية العالمي، بغداد، ، برنامجسالم العنبكيإ

  islam.anbagi@wfp.org: بريد إلكتروني
 

 األغذية العالمي، القاهرة ، برنامجعبير عطيفة
 abeer.etefa@wfp.orgبريد إلكتروني: ، 4352 663 20106+جوال:  

 

 األغذية العالمي، القاهرة ، برنامجريم ندا
 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: ، 4522 663 20106+جوال:  
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