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لالجئين لتوفير المساعدات سويسرا تدعم برنامج األغذية العالمي 
 والنازحين في العراق

 منمقدمة  أمريكي دوالر 522,500 قدرها بمنحة المتحدة  لألمم التابع العالمي األغذية برنامج رحب – بغداد

 .واحد شهر لمدة  داخلًيا ونازح الجئألف  24 لحوالي الغذائية االحتياجات لدعم  يةسويسر ال حكومةال

 النقدية اتالمساعد لتوفير والتعاون، للتنمية السويسرية الوكالة منويعتزم البرنامج استخدام هذه المنحة القادمة 

 .سوري  الجئ 10400ومن النازحين جراء النزاعات  عراقي 13400 حواليلـ

 

 بين من والنازحون  الالجئون  يزال ال ،الحالي الوباء خالل" :العراق لدى السويسري  السفير ،جاسر لوكاس وقال

 حيث ؛العالمي األغذية برنامج مع الممتدة شراكتها سويسرا تواصل"وأضاف: ". العراق في احتياجاً  الفئات أكثر

 المتزايدة  االحتياجات  من  العصيبة  الفترة   هذه   تجاوزل السوريين الالجئين وأسر  النازحين  العراقيين  لدعم   معاً   نعمل

 ."العمل على قادرين غير يزالون  ال المتضررين من العديد وأن خاصة -

 

 تهامساعدعلى توسيع نطاق    العالمي  األغذية  برنامج  يعمل  ،19-جائحة كوفيد  جراء  المتزايدة  االحتياجات  بسببو 

 .داخلياً  نازحألف  280و الجئألف  76 عدد يبلغ إجماالً  إلى لتصل العراق في

 

 امتنانه  عن  العالمي  األغذية  برنامج  يعرب: "العراق في  العالمي  األغذية  برنامج  ممثل  ميجاج،  الرحمن عبد  وقال

 وأضاف: "كان  ".العصيب  الوقت  هذا  في  وال سيما  ،اوشعبً   حكومةً   ،سويسرا  الذي تقدمه  المستمر  للدعم   المتواصل

 احتياجاتهم  تأمين في الذاتي االكتفاء بعض تحقيق قد أوشكوا على الالجئين وأسر داخلياً  النازحين من العديد



 

 2من   2الصفحة 

 اليومية عمالويعتبر  وظائفهم، منهم الكثيرون  فقد في الوقت الحالي،لكن و . فيروس كورونا تفشي قبل الغذائية

 ".اً تضرر  أشد الفئات بين منة الموسمي ةوالعمال

 

 برنامج يقوم  ،(19-كوفيدجائحة فيروس كورونا المستجد )تداعيات  من للتخفيف المستمرة الجهود إطار فيو 

 من المستفيدون  يتمكن حتى المخيمات، في النقدي غير الدفعاستخدام طريقة  في رائد بدور العالمي األغذية

النقود استخدام  إلى الحاجة من يقلل هذاو  آمنة دون الحاجة "للتعامل المباشر". بطريقة المواد الغذائية شراء

من ناحية  الالزم  من أكثر والتنقل المخيم  غادرة احتياج المستفيدين إلى م تجنب على ويساعد ،من ناحية الورقية

 االحترازية  التدابير  بشأن  التوعية  جلساتتنظيم    وشركاؤه   العالمي  األغذية  برنامج  يواصل  نفسه،  الوقت  وفي.  أخرى 

 في الحاالت الطارئة العيشكسب  سبلإقامة مشروعات ل البرنامج وشركاؤه  وسيبدأ ،الجائحةالمتخذة لمواجهة 

 أمينحتى يتمكنوا من ت أخرى  مرة  العمل على المتضررين لمساعدة وذلك  آمنة،الظروف  تكون  أن بمجرد

 .الغذائية احتياجاتهم 
 

#                           #                            # 

 

 

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

 
 WFP_Iraq@تويتر   تابعتنا علىوم   ar.wfp.org/countries/iraq المعلومات، يرجى زيارةللحصول على مزيد من  

 :التصالاأو   فيسبوكو 
 
  0989 915 780 964+ هاتف: األغذية العالمي، بغداد، سالم العنبكي، برنامجإ

  islam.anbagi@wfp.org: بريد إلكتروني
 

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