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 ةبناء القدر الخاصة ب الزراعية مشاريعهفي  العالمي األغذية برنامج تدعم فرنسا
 العراق جنوب في الصمود على
القدرة  بناء أنشطةلدعم  يورو ألف 250 لبالغةا فرنسا بمساهمة المتحدة  لألمم  التابع العالمي األغذية برنامج رحب - بغداد
  .مع عوائلهم  شخص 7500 ستساند والتيفي جنوب العراق  البصرة  محافظة في الزراعية ةالصمود فيما يتعلق باألنشطعلى 

 سيساهم في تعزيز وهذا    العراق،  جنوب  في  العالمي  األغذية  برنامجمع   عمل  في  فرنسا  فيها  تساهم   التي  األولى  المرة  هي  هذه و 
 والمفتقرة  هشةال المجتمعات في مباشر غير بشكل األشخاص من اآلالف لعشرات الطويل المدى علىو  نفسال على االعتماد

 .الجائحةفترة  أثناء هميةاأل تكون في غاية المبادرات هذه  مثل إنبل  ،الغذائي ألمنل

 تنفيذ ويتم . هذا المشروع أيضا بتمويل( BMZ) والتنمية االقتصادي لتعاون ا وزارة ب متمثلة حكومة ألمانيا االتحادية وقد قامت
 غير المنظمات منوهي  كشريك منفذ الجوع ضد العمل ومنظمة المحلية والمجتمعات البصرة، بلدية مع بالتعاون  المشروع

 .الحكومية

 الري،  مياه  ملوحةو   الجفاف  جراء  المناخ  بتغير  خاص  بشكل  العراق  يتأثر: "العراق  لدى  الفرنسي  السفير  أوبير،  برونوالسيد    قال
 فرنسا  تلتزم  ،اإلطارا  هذ  ظل  في. و تخاذ بعض اإلجراءات حيال ذلكال  ملحة  حاجة  هناكو وأضاف "".  البالد  جنوب  ذلك  في  بما

 ودعم التصحر مكافحة فيستساهم  النخيل زراعةف. العالمي غذيةاال برنامج خالل من العراقفي  الزراعة بدعم التزاما عميقا 
 ."العراقيين المزارعين عائدات

 مشاريع نشاءإ في لدعمهن متدربة، 50 لنحو منحا  الذي يقدم  المشروعهذا في  المشاركين عدد نصف من أكثر وتمثل النساء
 خلق في والمساعدة  الروابط وتعزيز المحلية، لألسواق وبيعها وتسويقها األغذية إنتاج بشأن المشورة  تقديم  ذلك ويشمل. صغيرة 

 .مرمست دخل يجادإو 

 من السخي الدعم هذاب العالمي األغذية برنامج يرحب" :العراق في العالمي األغذية برنامج ممثل ،ميجاج الرحمن عبد وقال
 شراكةال  إن"  وأضاف:  ".الطبيعية  الموارد  على  المناخ  تغير  تأثير  من  والتخفيف  جديدة   عمل  فرص  خلق  في  سيساعد  الذي  فرنسا،

 نيوتحس المحلية، المجتمعات على إيجابي تأثير لها اإلنمائية المساعدة بشأن وفرنسا العالمي األغذية برنامج القوية بين



 

 2من   2الصفحة 

 قيمةلل وسالسل صغيرة  تجارية أعمال بناء في المشروعكما ويستطيع المشاركون . لمياها لىإالوصول و  ةالزراعي يةاإلنتاج
 ."العراق جنوب في ينتجونه الغذائية لما

 علىالمشاركين  تدريب جانب إلى المشروع، في تقديمه تم  آخر مبتكر ا حال   الشمسية بالطاقةالعاملة  الري  مياه  مضخات تعد
 بهذهو . ةالبيئيعلى المنخفض  تأثيرلا ذات الممارسات يغطي والذي ،الزراعيةتطبيق المبادئ البيئية على النظم والممارسات 

 .واقتصادي ا بيئي ا مرةمست بطريقة المعيشة سبل تحسين على المبادرات تساعد الطريقة،

  #   #   # 

 قومت أكبر منظمة إنسانية في العالم  وهو . 2020لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام التابع برنامج األغذية العالمي 
الذين   شعوبلل االزدهارالسالم واالستقرار و  نحو سبيلتمهيد المن أجل الغذائية  اتستخدم المساعدتإنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ و ب

 .ر المناختغي  آثار من النزاعات والكوارث و يتعافون 
 

   @WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts تويتر على تابعونا
 

     ( firstname.lastname@wfp.org :اإللكتروني البريد عنوان) االتصال  يرجى المعلومات من لمزيد
 sharon.rapose@wfp.org   0962 915 780 964+ ،أربيل - العالمي األغذية برنامج رابوس، شارون 
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