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 الضروريةتقديم المساعدات الغذائية  فيبرنامج األغذية العالمي  تدعمسويسرا 
 تعزيز بناء قدرة المواطنين على التعافي والصمود في العراقو

 

مليون دوالر أمريكي.   1.1 تبلغ التيبمساهمة الحكومة السويسرية  اليومرّحب برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة  – بغداد

على تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لمئات اآلالف من النازحين العراقيين والالجئين  برنامجال مساعدةهذه المساهمة ب قومتس

 .مواطنينلأنشطة بناء القدرة على الصمود ل بدعم وستقومكما  ، السوريين في العراق

ا بتمويل المشاريع المبتكرة لــ  ، ستقوم المساهمة السويسرية احتياجا  وباإلضافة الى تلبية االحتياجات الغذائية العاجلة للفئات األكثر  أيض 

فرد من   135,000برنامج بتقديم الدعم والتدريب لـ اليقوم  المبادرة،"سبل كسب العيش في المناطق الحضرية". وفي إطار هذه 

وخلق فرص العمل،   الصغيرة،طويلة األمد من خالل البدء باألعمال التجارية  يرادات إدامة إلمساعدتهم على خلق و المستضعفين

     .19 – من البدء في العمل مرة أخرى في خضم جائحة كوفيد  لتمكينهم

والعراق ليس مستثنى  ،بالجائحة متأثرا  "ال يزال االقتصاد العالمي  ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق: ميجاج،وقال عبد الرحمن 

مساهمة سويسرا في  جاءت"  :ميجاجوأضاف  " .أسعار المواد الغذائية ارتفاع إلى  أدى قيمة الدينار العراقي  تخفيض نأمن ذلك. كما 

ا على تعزيز قدرة العوائل على خلق دخٍل  يراد مستدام في المناطق الحضرية، مع عدم  إو أالوقت المناسب. وسيساعد التمويل أيض 

 ." تزال في دوامة األزمة والتي ال تستطيع العودة إلى ديارها بعد النسيان العوائل التي 

وهو أمر مهم للغاية خالل األوقات الصعبة بسبب  والالجئين،النازحة  لألسرمساعدات غذائية شهرية  العالمي،يقدم برنامج األغذية 

 . الجائحة

تزال تتأثر  الالتي  المستضعفةجمهورية العراق: "تلتزم سويسرا بدعم العوائل النازحة  لدىسفير دولة سويسرا  غاسر،وكاس وقال ل

 اتأولوي تحقيق نحو أخرىهذه المساهمة هي خطوة ف."  (" SDCمن خالل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ) وذلك ،سلب ا بالجائحة

 سويسرا في العراق والمتمثلة في تلبية االحتياجات العاجلة للنازحين وإيجاد حل دائم للنازحين المتضررين." 



 

 2من   2الصفحة 

،  اإللكترونيةحواالت مالية عن طريق الهاتف المحمول، والقسائم  صورة  فيمعظم المساعدات الغذائية برنامج األغذية العالمي  ويقدم

 ائية التي تحتاجها من األسواق.  من شراء المواد الغذ األسرالتي تمكن 

النازحين والالجئين الذين تمت مساعدتهم. وبالنسبة لحاالت  ألسربرنامج بزيادة مبلغ المساعدة النقدية الشهرية الوفي هذا العام، قام 

يضا  بتوفير رزمة )سلة( غذائية جاهزة لألكل لدعم العوائل قبل أالنزوح المفاجئ أو االحتياجات العاجلة، فيقوم برنامج األغذية العالمي 

 تمكنها من الوصول إلى السوق. 

  خالل ومن ،طويلة شراكة العالمي  األغذية وبرنامجسويسرا  بين تربطعراق: " ممثل برنامج األغذية العالمي في ال ميجاج،وأضاف 

 " .التي تحتاج إلى مساعدة إنسانية عاجلة في العراق األسرمن الوصول إلى  تمكنا  ،لسنوات المتواصل دعمها

#          #      # 

. وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم 2020لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام  التابع برنامج األغذية العالمي

بإنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية من أجل تمهيد وبناء مسار نحو السالم واالستقرار واالزدهار  

 .يةالمناخ راتيتغالآثار ن ملألشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث و
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