
       

لدعم المزارعين المتضررين  في العراق العالمي ية غذمع برنامج األبيبسيكو تتعاون 
 والنزوح وتغير المناخ  اتمن النزاع

اقتصاد مستدام للعراق  بناء أن الزراعة يمكن أن تلعب دوًرا مؤثًرا فيتثبت الجهود المشتركة   
 

في  برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة  بيبسيكو عن تعاونها مع    أعلنت شركة  - :  2021نوفمبر    17،  أربيل
في بناء سلسلة إمداد زراعي أكثر  والمساهمة    ،وتغير المناخ   ات الصراعضررين من  لمزارعين المتادعم  لشراكة جديدة  

المنطق في  لمحصةاستدامة  وخاصة  البطاطو ،  ال  تدعم و .  ال  الشراكة  العراقهذه  لفي    يةحكومة  على  مساعيها  لقضاء 
 كجزء من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.  ، الجوع

ألف دوالر    250بقيمة  تبرًعا  ،  بيبسيكو  ، الذراع الخيرية لشركةبيبسيكو  قدمت مؤسسةوفي إطار هذه الشراكة الجديدة،  
توسيع   من  العالمي  األغذية  برنامج  لتمكين  العراق  تواصلة  الممبادرته  أمريكي  بناء   الغذائية ات  المساعد"في    مقابل 

،  الصدماتفي وجه الكوارث و   والصمود  هامساعدة المجتمعات الريفية على االعتماد على ذاتإلى  ، والتي تسعى  " ألصولا
من كبار المسؤولين الحكوميين في العراق ومجلس األعمال العراقي   دعم   على  وقد حصلت هذه المبادرة تغير المناخ. ك

 األمريكي.

السوق، والحصول على  قوية مع  إقامة روابط   ، أصحاب الحيازات الصغيرة من لمزارعين العراقيين هذا التعاون ل وسيتيح 
معايير الغذاء والسالمة  على صعيد مقاربة  تقدم  تحقيق  ، و هم، وزيادة جودة محاصيلالضروري ألعمالهم الزراعيةالتمويل  

  الفنية ات  التدريب والخبر بيبسيكو    من خالل دعم مؤسسة العالمي  برنامج األغذية  وسيوفر  للزراعة المستدامة.  ة  دوليال
بيبسيكو بشراء    شركةوستقوم  ، وأفضل الممارسات الزراعية، مثل االستخدام المستهدف للري واألسمدة.  للمزارعين  الالزمة

 رعين. لمزا تعزيز سبل معيشة ا، مما يساعد في األغذيةمن المزارعين الستخدامه في إنتاج ا البطاطمحصول  

الشرق األوسط  مؤسسية في  لشؤون الشركة بيبسيكو لوائل إسماعيل، نائب رئيس  قال  وفي تعليقه على الشراكة،  
تعاون مع برنامج األغذية العالمي للمساعدة في دعم القطاع الزراعي  نحن سعداء للغاية لل":  وشمال إفريقيا وباكستان 

على  التي تركز  المساهمة في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة،  و في العراق وبناء سبل عيش مستدامة،  
القطاعين  أهمية تعاون    علىهذه الشراكة مثال رائع  وتعّد  مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.  بناء  القضاء على الجوع و 

تأثير كبير على  ذه الشراكة  وسيكون له،  انعدام األمن الغذائيال وهي  أ،  ةالعام والخاص لمعالجة قضية عالمية ملحّ 
 " .المجتمعات المحليةمن سكان عشرات اآلالف 

والتي تركز على ممارسات الزراعة  لشركة بيبسيكو،  (  +Pep)  استراتيجية الزراعة اإليجابيةفي إطار  الشراكة  أتي هذه  تو 
في سلسلة التوريد  يعملون  شخص    250,000دة وتمكين المجتمعات الزراعية من تحسين سبل عيش أكثر من  المتجدّ 

بشكل مستدام  غذيتها  ٪ من المكونات الرئيسية أل100تحقيق هدف الشركة في الوصول إلى نسبة  ، و للشركةالزراعية  



       

برنامج  تحت مظلة   جنوب آسياو فريقيا والشرق األوسط  في منطقة إ  مزارع  32000من  ويندرج أكثر  .  2030بحلول عام  
المحاصيل،  ل  غالقادرة على تنمية  ممارسات زراعية مسؤولة  تبني  الذي يركز على  لشركة بيبسيكو، و الزراعة المستدامة  

 البيئة المحلية والموارد الطبيعية.   ةياوحم  ،اإلنساناحترام حقوق مستويات ز ين سبل عيش المزارعين، وتعز يوتحس 

،  بيبسيكو  نرحب بهذه الشراكة الجديدة مع شركةنحن  "  :ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي،  قال  و 
في  ائي على سبل العيش واألمن الغذ  في غاية الخطورة فيها تأثيًرا  19-كوفيد جائحةفي هذه الفترة التي تركت خاصة و 
من خالل تبادل الخبرات والموارد مع برنامج األغذية العالمي والمجتمعات  وتساعد شركة بيبسيكو  .  المتضررة لمجتمعات  ا

زيادة إنتاجية  نهم من  يمكّ بما  لمزارعين  صغار ال المحلية في العراق، في بناء نظام غذائي أكثر استدامة، وتوفير حلول  
إلى تغيير حياتهم.  اف  المطمما يؤدي في نهاية  ،  السوق مع  روابط أفضل  توفير  أراضيهم، وتحسين دخلهم من خالل  

 الضوء على التأثير الكبير لمشاركة القطاع الخاص في المنطقة." يسلط   ،تحقيق الهدف المشترك التعاون في سبيل  هذا  

،  لألمم المتحدة التابع  شريًكا وداعًما لبرنامج األغذية العالمي  بيبسيكو كانت ومنذ فترة طويلة،    مؤسسةجدير بالذكر أن  
عن  ت تزيد  تمويالمن خالل تقديم  ،  2006منذ عام  همة برنامج األغذية العالمي وبرامجه  دعمت المؤسسة محيث  
بما في ذلك    12.2 الجديدة  عد  وت.  الشركة  موظفيمنح وتبرعات من  مليون دوالر أمريكي،    التزامجزًءا من  المبادرة 

الغذائي في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة،  تعزيز األمن  والذي يهدف إلى  الخير"،    من أجل"الغذاء  العالمي  بيبسيكو  
 التعاون مع شركاء محليين. االستفادة من  و 
 

### 
 

 ُنبذة عن بيبسيكو:
دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة    200يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" مليار مرة في اليوم في أكثر من  

مليار دوالر أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من األغذية والمشروبات، والتي تتضمن    70ادات تجاوز  بصافي إير   2020في عام  
الي" و"جاتوريد" و"بيبسي كوال" و"كويكر" و"تروبيكانا". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكوالت الشهية، -"فريتو

 .كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دوالر أمريكي عالمة تجارية يحقق   23وتتضمن 
  وتشكل رؤية "الفوز الهادف" محور عمليات "بيبسيكو" لتكون شركة رائدة في تقديم األغذية والمشروبات اللذيذة، وتعكس هذه الرؤية طموحات 

 جوانب عملها.  الشركة لتحقيق الفوز المستدام في األسواق ويتجّسد هدفها في جميع 
 . www.pepsico.comلمزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني 

 ُنبذة عن مؤسسة بيبسيكو:
، وهي الذراع الخيرية لشركة بيبسيكو. وتستثمر المؤسسة في المقّومات األساسية لبناء نظام  1962في عام    PepsiCoتأسست مؤسسة  

ا على االزدهار. ومن خالل العمل مع مؤسسات غير ربحية وخبراء بارزين في جميع أنحاء غذائي مستدام بهدف دعم المجتمعات ومساعدته
  العالم، ينصّب تركيزنا على المساعدة في التخفيف من المجاعات، وإدارة المياه والنفايات بمسؤولية، ودعم النساء بوصفهن بطالت التغذية 

تأثير ملموس في األماكن التي نعيش ونعمل فيها، ونتعاون في سبيل تحقيق   من المزرعة إلى األسرة. نحن نسعى جاهدين من أجل إحداث
م  ذلك مع شركات القطاع والمنظمات المحلية والدولية وموظفينا إلحداث تأثير واسع النطاق فيما يتعّلق بالقضايا التي تهمنا وتحظى باهتما

 .www.pepsico.com/sustainability/philanthropyعالمي كبير. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.pepsico.com_&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=5ZmHuljjnYTkXNm-YHwWhvf1xeU0yADV5oKQGATUwdU&m=jdI75ftRGZKi4mdW4kp7Jbwjqk_XtAG3NC7rfMoU9Y0&s=OLVd5dzoZSQUh3QPmlK2Po5i_GafayLgjyiuelUGQlg&e=
http://www.pepsico.com/sustainability/philanthropy


       

 
 ألمم المتحدة منظمة الالتابع  برنامج األغذية العالميحول 

. وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ األرواح  2020لعام  برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم  
ت في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السالم واالستقرار واالزدهار للناس الذين يتعافون من النزاعا

 والكوارث وآثار تغّير المناخ. 
في جميع محافظات البالد الثمانية عشر.    مبادرات وأنشطةيقوم حالًيا بتنفيذ  هو  و   1968في العراق منذ عام    العالميبرنامج األغذية  ويتواجد  

تلك  ت و  القدرة على الصمود و ات  المساعد  تقديم   األنشطةتضمن  للنازحين والالجئين، وبناء  العيش )الغذاء مقابل  تعزيز  الغذائية  بناء  سبل 
.  )البطاقة التموينية(  لحصص الغذائيةانظام توزيع  التحول الرقمي لل التمكين في العمل(، والتغذية المدرسية، و األصول وتدريب الشباب من خال

 بغداد وأربيل ودهوك والسليمانية والبصرة.كلّ  من له مكاتب ميدانية في يتبع طري لبرنامج األغذية العالمي في بغداد، و يقع المكتب الق  
 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: 

وت • ، بيبسيكو، بير ي    Rona.AlHalabiAlDalal@pepsico.com +9613456174: | جوال رونا حلبى

، اربيل | جوال:  •      sharon.rapose@wfp.org 0962 915 780 964+شارون رابوس، برنامج األغذية العالمي

   saif.altatooz@wfp.org،  6198 915 780 964+ جوالسيف ال طاطوز ، برنامج األغذية العالمي بغداد |  •
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