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الدول الداعمة لبرنامج األغذية العالمي في  تتصدر قائمةألمانيا 
 العراق مرة أخرى 

 
مليون يورو  17.5 منحة بلغت قيمتهاقدمت الحكومة األلمانية لبرنامج األغذية العالمي في العراق  –بغداد

حاليًا ألمانيا وتحتل ودعم العائدين والمجتمعات الضعيفة.  الغذائيةوذلك لسد احتياجات الالجئين السوريين 
الدول المانحة لبرنامج األغذية العالمي في العراق بعد أن ظلت تحتفظ بمركزها كواحدة من  الصدارة بينمركز 
 .متتاليةالمي في العراق لمدة أربع سنوات دولتين مانحتين لبرنامج األغذية الع أكبر

 
زال في مرحلة بناء دولة تتناسب مع ي"العراق ال : القائم بأعمال السفارة األلمانية في العراق ،يوخن مولر قالو 

: "لذا تواصل ألمانيا وأضاف ."مكرمين إلى ديارهم معززين سمح بعودة المزيد من المواطنين تالمستقبل بحيث 
 ."عيشهم كسب دعم جهود األفراد الستعادة سبل ت  بينمامساعدتها ألكثر الفئات ضعفاً تقديم 

 
 .ةووزارة الخارجية األلمانيللتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية الوزارة االتحادية هذا التمويل من كل من وجاء 

 
الجئ سوري،  28600مليون يورو  2.5لدعم الذي قدمته وزارة الخارجية األلمانية وقدره سيستفيد من ا

والتي  نيسان/في شهر أبريل وزارة الخارجية األلمانيةباإلضافة إلى المنحة التي كان البرنامج قد تلقاها من 
 األغذية العالمي لألسر النازحة داخلياً التي يقدمها برنامج لدعم المساعدات الغذائية مليون يورو  4.5 بلغت

مليون  15والبالغة للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية الوزارة االتحادية  اقدمته أما المنحة التيفي العراق، 
عملهم في أنشطة مثل  خالل دورات تدريبيةالعيش وتلقي كسب من العائدين على  52200ساعد تس، يورو

بسبب الصراعات وكانوا هم من اضطروا إلى النزوح  ائدون فالعوإعادة بناء القنوات،  المثمرة زراعة األشجار 
 .للنازحين في العراق، وقد استمر ذلك الوضع بالنسبة لبعضهم لسنوات عديدة مخيماتيعيشون في 

 



 

 2من   2الصفحة 

برنامج لتقدمه ألمانيا  التمويل الذي" :في العراقممثل برنامج األغذية العالمي  ،قال عبد الرحمن ميجاجو 
" .من اإلغاثة للتنمية على نحو سلسبرامجه ب االنتقالفي ساعده يالمستضعفة األسر  لدعم األغذية العالمي 

 هم سيساعدإعادة بناء حياتهم، ب يقومون  بينما هم  لتلك األسروالتعلم  الرزق  كسبلوأضاف قائاًل: "توفير فرص 
 ."طويلالمدى الذاتي على الكتفاء االنحو تحقيق  ُقُدماً  المضيعلى 

 
شبكات المياه  إصالحشخص آخرون في المجتمعات الضعيفة بصورة غير مباشرة من  63000كما سيستفيد 

وفي جميع أنحاء البالد،  .واإلنتاج الزراعي في المجتمعات الريفية والصوب الزراعية في المناطق الحضرية
في األنشطة المتعلقة بالتكيف مع التغير  للتعاون االقتصادي والتنميةاأللمانية الوزارة االتحادية يساهم تمويل 

 المناخي.
 

كما سيستطيع الشباب تعلم المهارات الرقمية والحصول على دورات تدريبة في اللغة اإلنجليزية من خالل 
يقدم و  برنامج األغذية العالميالتابع ل األفرادلتمكين  EMPACT (Empowerment in Action)مشروع 

لالجئين السوريين والشباب المستضعفين في العراق، ويدخل هذا المشروع في شراكة  مهنياً  مشروع تدريباً هذا ال
الخريجين  وربط Software التكنولوجيا لتقديم دورات تدريبية على برامج الحاسوبرائدة في مجال مع شركات 

ى تحقيق الشباب والمجتمعات المضيفة لهم عل هذا المشروعاإلنترنت، كما يساعد شبكة عمل على الفرص ب
 .عيشالكسب مستدامة لسبل 

 

#   #   # 

مهمته إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتغيير حياة الماليين من خالل   –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  
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