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برنامج األغذية العالمي ووزارة التجارة العراقية يطلقان تطبيقًا للهواتف الذكية  
 مليون مواطن في العراق  1.6خاص بنظام الحصة الغذائية )التموينية( لـ 

 

)تمويني( في محافظة   "Tamwini" المتحدة ووزارة التجارة العراقية تطبيق الهاتف الذكيأطلق برنامج األغذية العالمي التابع لألمم  -بغداد 
 .مليون مواطن في جميع أنحاء المحافظة  1.6لى إالتطبيق  توفير وسيتمشرف، النجف األ 

ومباشرة عن طريق استخدام هواتفهم  يسمح التطبيق )تمويني( للمواطنين بتحديث معلوماتهم وبياناتهم الخاصة بنظام البطاقة التموينية بسهولة و
التي أطلقها برنامج األغذية العالمي ووزارة التجارة في كانون الثاني/   ،الذكية. تعتبر هذه المبادرة جزًءا من خطة رقمنة نظام البطاقة التموينية

حاالت  في على سبيل المثال  ،ث بياناتهمحيث يمكن للمواطنين تحدي  19 -يد  ف, ويوفر التطبيق مزايا إضافية في فترة جائحة كو2019يناير 
 .بأنفسهمالتموينية  الفروع بدالً من زيارة  وبأمانمباشرة عن طريق هواتفهم الذكية ومن منازلهم  -المواليد الجدد أو الزواج  

حالً عملياً واختصاراً للوقت والجهد للعوائل المستفيدة من   (وزير التجارة العراقي األستاذ عالء أحمد الجبوري: "قّدَم التطبيق )تموينيوقال 
شرف، حيث تقطن بعض  المخطط وكذلك للموظفين الحكوميين، ويعتبر تطبيق )تمويني( مفيد بشكل خاص في محافظات مثل محافظة النجف األ

التموينية. "  وأضاف   الفروع تضي رحالت طويلة إلى المجتمعات المحلية بشكل متباعد وفي مناطق نائية، وتحديث البيانات الشخصية للعائلة يق
أحدهما   حياء السكنية اثنين من األفي "  خرين، نجحنا في تجربة تطبيق "تموينيننا وبالتعاون مع برنامج األغذية العالمي وشركائنا اآلإ"  :الوزير

مليون شخص في محافظة النجف   1.6. إن إطالق تطبيق "تمويني" ونشره بين 2020في بغداد، واألخر في مدينة الموصل منذ تموز / يوليو 
 ." دشرف يعتبر منعطف مهم نحو امتداد وانتشار االستخدام في جميع أنحاء البالاأل

عالمي في العراق: "الشراكة القوية والتعاون بين برنامج األغذية العالمي ووزارة التجارة  ميجاج ممثل برنامج األغذية ال نعبد الرحموقال األستاذ 
من  التحقق إلى  الورقية،دخالها في جميع أنحاء العراق لتحل محل البطاقات إالبطاقات الذكية التي يتم  بدءاً منهي األساس لمثل هذا االبتكار: 
واآلن اتساع نطاق الوصول إلى تطبيق تمويني واستخدامه من قبل المواطنين في جميع أنحاء محافظة   العين،الهوية عن طريق مسح قزحية 

وأضاف ميجاج "من خالل إيجاد حلول وخدمات أفضل للعوائل في النجف االشرف، فإننا بذلك نتحرك نحو تعزيز الحماية   . شرفالنجف األ 
 ".االجتماعية للبلد بأكمله

  وفي. احتياجا بوضع وتحديد أولويات للعوائل األكثر  –في الوقت الفعلي - يتم تحديثه باستمرار  ،للبطاقة التموينية قوي وجود نظام أيًضا  سيسمح
رصينة  يضاً بتوفير األسس لقاعدة بيانات أ البطاقة التموينيةستقوم رقمنة نظام  العالمي،إطار برنامج الحماية االجتماعية التابع لبرنامج األغذية 

 .لمواءمة وإنشاء سجل اجتماعي موحد للعوائل األكثر احتياًجا للدعم والمساعدة  استخدامها للوزارات الحكومية األخرى يمكن 

)بطاقة رمز االستجابة    QRمن خالل الحصول على رمز الـ   Tamwiniشرف تحميل تطبيق )تمويني( يمكن لسكان محافظة النجف األو
لمرة واحدة فقط. بعدها وبهذا سيقوم المواطن بزيارة الفرع التمويني  –النجف محافظة السريعة( المخصصة من فرع التمويني الخاص بهم في 

  Tamwiniخيار تنزيل التطبيق )تمويني(   وبعدها سيظهر – رمز واحد مخصص لكل أسرة  – بهاتفه الذكي  QRيقوم المواطن بمسح الرمز 
  بل. آالخاص بنظام  iOSمتاًحا أيًضا على متجر تطبيقات  Tamwiniسيكون تطبيق تمويني   قريبًا،. وGoogle Playعبر صفحة المتجر 

 مع رقم البطاقة التموينية اإللكترونية الخاصة بالعائلة.  QR  االستجابة السريعة يتوافق كل رمز لبطاقةو

  #   #   # 



 

 2من   2الصفحة 

إنقاذ األرواح في  ب  قومت  أكبر منظمة إنسانية في العالم  وهو. 2020برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام 
من النزاعات  يتعافون الذين  لألشخاص االزدهارالسالم واالستقرار و  نحو  سبيلتمهيد المن أجل الغذائية  ة ستخدم المساعدت حاالت الطوارئ و

 . ية المناخ اتري تغالآثار والكوارث و
 
 

WFP_AR  @WFP_Iraq@تويتر   تابعتنا علىأو م،  www.wfp.org/ar للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة
 التصال: ا، أو فيسبوكو
 

 األغذية العالمي، القاهرة ، برنامجريم ندا
 4522 663 20106+جوال:  ، 2610توصيلة  1730 2528 202+ هاتف:

 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 
 0962 915 780 964+، جوال: ربيلإ، برنامج األغذية العالمي، شارون رابوس
 sharon.rapose@wfp.org بريد إلكتروني:
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