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مشاريع القدرة على الصمود والتعافي في برنامج األغذية العالمي تستجيب لنقص  
 المياه في العراق 

 
بناء القدرة على الصمود والتعافي في جميع أنحاء محافظة  الخاص ب قام برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بتوسيع برنامجه  -بغداد 

  شهدحيث  ،  المعتادة في العراق ستوياتهاهطول األمطار عن م معدالت للمخاوف المتزايدة بشأن انخفاض  صالح الدين شمال بغداد، وذلك استجابة  
ا.  40ألمطار منذ اهطول لهذا العام ثاني أدنى نسبة العراق   عام 

 
 

يتم تنفيذها مع المجتمعات المحلية وحكومة العراق والمنظمات غير   تيوال العيش،مشاريع برنامج األغذية العالمي في مجال سبل كسب  قومت 
في صالح الدين    السيما العراق، في عموم محافظات   المستضعفةألف شخص من الفئات  130تقديم المساعدة ألكثر من ب  الشريكة،الحكومية 

 واألنبار والبصرة وميسان ونينوى وذي قار. 
 
 

  مرحلة للمن األعباء الثقيلة  بالفعلالذي يعاني  العراق، "تغير المناخ يؤثر على   :ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق  قريشي،وقال علي رضا  
ا مع آثار جائحة كوفيد  عقبتأالتي  عمل برنامج األغذية العالمي جنبا إلى جنب مع حكومة العراق وشركائنا ي . و19 - الصراعات ويناضل أيض 

شراكتنا في    تقوم"  :أضاف قريشي و " .كي يتمكن الجميع من تلبية احتياجاتهم الغذائية الذاتي،تحقيق االكتفاء  علىلمساعدة المجتمعات المتضررة 
على تأمين دخل مستدام من خالل تطوير المهارات  سر المستضعفة بمساعدة األفي محافظة صالح الدين  يةالريف  السيما المناطقمناطق مختلفة  

 " .األساسية وتزويدهم باألدوات الالزمة. وهذا سيساعدهم على اجتياز األوقات الصعبة 
 
 

وبالتالي فإن النقص الحالي في المياه   المياه،على تلبية احتياجاته من  قادرا  ، "أو ما بين النهرين الرافدين بالدب "عرف قديما  الذي ، العراقكان 
. وشهد العام الماضي أعلى درجة حرارة على  في االرتفاع  درجات الحرارة مستويات قياسيةت . كما بلغبصفة خاصة يشكل مصدرا  للقلق

ال   المعدل،كان أقل من  2021عام في ات برنامج األغذية العالمي أن موسم األمطار  ييمكشفت تقودرجة مئوية.    52االطالق في بغداد بلغت 
 القمح والشعير.  وهي الرئيسية؛الزراعية  سيما في المحافظات الشمالية وإقليم كردستان. ويمكن أن يؤثر ذلك على العائد النهائي للمحاصيل 

 
 

 لكونيسته% من السكان في محافظتي نينوى وكركوك ال  8أن  مايو، إلىأشارت عمليات المسح التي قام بها برنامج األغذية العالمي في أيار / 
% من السكان في نينوى أنهم    13.4%. وبالمثل، أفاد  4البالغ و  لالستهالك معدل الوطنيالمتوسط أي ضعف   الغذاء،من  كميات كافية 

وهذه النسبة هي أعلى من المعدل الوطني البالغ   –مثل اقتراض المال أو تناول كميات أقل من الطعام  -يستخدمون استراتيجيات سلبية للتكّيف  
 األمن الغذائي. ذلك على  وتأثير  كثب،%. ويواصل برنامج األغذية العالمي رصد الوضع عن   7.5

 
 

أوراق اعتماده إلى معالي الدكتور علي شمران رئيس دائرة المراسم في وزارة الخارجية العراقية في   الماضي،في الشهر  قريشي،علي قدم و
أثيرات تغير ينضم قريشي إلى الفريق في العراق بعد مسيرة طويلة في مجال التنمية وفي مجال القطاع الخاص.  وهو متحمس لمكافحة ت وبغداد. 
 المناخ.

 
 

هداف التنمية المستدامة: وهو  أوقد قام كل من شمران وقريشي بالتأكيد على التزام برنامج األغذية العالمي وحكومة العراق بالهدف الثاني من 
مود والتعافي وسبل كسب العيش  القضاء على الجوع من خالل الحماية االجتماعية الفعالة وإيجاد الحلول الدائمة بما في ذلك بناء القدرة على الص

 والعمل مع ا من أجل تنمية العراق.  ،لألسر المستضعفة
  

#                    #                 # 



 

 2من   2الصفحة 

 
 

بإنقاذ  . وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم 2020برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام 
األرواح في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية من أجل تمهيد وبناء مسار نحو السالم واالستقرار واالزدهار لألشخاص الذين  

 .يتعافون من النزاعات والكوارث ومن تأثير التغيرات المناخية
 
 

    WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts@تابعونا على تويتر
 

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

 (Telegram) 0962 915 780 964+جوال: هاتف  ربيل، إ، برنامج األغذية العالمي، شارون رابوس
         sharon.rapose@wfp.org   البريد اإللكتروني
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