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برنامج األغذية العالمي يدعم العراق في تطوير نظام التوزيع العام 
 )البطاقة التموينية(

البطاقة التموينية  تحويلوحكومة العراق مبادرة  األغذية العالمي التابع لألمم المتحدةأطلق برنامج  -– بغداد

مليون شخص في بغداد ودهوك  1.3رقمي. سوف تصل المرحلة األولى من الرقمنة إلى ما يقرب من النظام لل

 ا.موالمناطق المحيطة به

 

هو أكبر شبكة أمان اجتماعي في العراق، حيث يوفر المستحقات  )البطاقة التموينية(إن نظام التوزيع العام 

 شخص.مليون  39 ويخدمالغذائية لجميع سكان العراق تقريبًا 

 

الدعم الفني للحكومة التي تعتزم استخدام تكنولوجيا تحديد الهوية ووضع قاعدة يقدم برنامج األغذية العالمي 

بيانات رقمية تشمل بيانات المواطنين من أجل تقليل وقت المعامالت وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحقيق 

 .أعلى قدر من االستفادة من الموارد الحكومية

 

ي هايدوك، المدير الُقطري وممثل برنامج األغذية العالمي في العراق: "إن هذه المبادرة تضمن وقالت سال

حقاته بكفاءة وفاعلية." على مست مستهدفاالستخدام األمثل للموارد الحكومية، كما تضمن حصول كل مواطن 

أفضل  تقديم خدمة الذي نعيش فيه من أجل"نحن نستخدم ما يوفره عصر التقنيات التكنولوجية وأضافت: 

 للمواطنين العراقيين من خالل شبكة األمان االجتماعي الرئيسية."

 



 

 3من   2الصفحة 

ستنتقل الحكومة إلى نظام رقمي حيث يتم تشفير بيانات المواطنين بأمان  العالمي،وبدعم من برنامج األغذية 

. العين قزحيةباستخدام بصمات األصابع أو مسح البيانات الشخصية وتحديد الهوية وتخزينها وتعزيز أمن 

ا باستخدام التكنولوجي الهوية من تحقق إجراء وكذلك المكررة السجالت وإزالة بتحديد للحكومةسيسمح هذا و 

وحفظ توزيع المواد الغذائية. يحل النظام الجديد محل النظام القائم على األوراق في جمع وتسجيل  عند البيومترية

 ت.البيانا

 

، يمكن للناس استخدامه myPDS، تطبيقًا للهواتف الذكية يحمل اسمويصمم برنامج األغذية العالمي أيضًا 

 –مثل الزواج أو الميالد أو الوفاة  –إلى جانب استخدامه لتحديث بيانات أسرهم استحقاقاتهم للحصول على 

 الهواتف الذكية الشخصية. من خالل

 

تحديث البيانات لالوزارة  تسعى: "المبادرة إطالقي حفل ف محمد هاشم العاني العراقي،وقال وزير التجارة 

 احتياجات الناس".ولوجية التي تلبي نالحلول التكومشاركة المواطن في عملية التحديث بعد وضع 

 

إحدى )البطاقة التموينية( يعد تحديث نظام التوزيع العام و مبادرة. اليشارك البرنامج وزارة التجارة العراقية في 

(. يعود تاريخ شراكة البرنامج مع وزارة 2022 - 2018الـــعـــراق )من الفقر فـــي  الحدستراتيجية اأولويات 

لنظام التوزيع األولى بيانات الالتجارة العراقية إلى أوائل التسعينيات عندما أنشأ برنامج األغذية العالمي قاعدة 

 العام.
 

#   #   # 

ر حياة الماليين من خالل مهمته إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتغيي –برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 
يعانون للناس الذين بلدًا في مختلف أنحاء العالم على توفير الغذاء  80في أكثر من  البرنامج التنمية المستدامة. ويعمل

 .من النزاعات والكوارث، باإلضافة إلى إرساء األسس لمستقبل أفضل
 

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

http://www.wfp.org/ar
http://twitter.com/#!/WFP_AR
https://www.facebook.com/WorldFoodProgramme.Arabic


 

 3من   3الصفحة 

 4522 663 20106+جوال: )بغداد( األغذية العالمي،  ، برنامجنداريم 
 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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