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   صحفي بيان
 
  2021 ثاني / نوفمبر تشرين23 

 للعوائل الهّشة في العراق   في توفير المساعدات   الواليات المتحدة تدعم برنامج األغذية العالمي 

تبلغ  - بغداد   بمساهمة سخية  المتحدة  لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج  المساعدة    19.24  قيمتها  يرحب  أمريكي من مكتب  مليون دوالر 
في توفير المساعدات    الوقت المناسب،سيساعد هذا التمويل، الذي جاء في  و .  (USAID-BHA)اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

 نقدية تدعم احتياجاتهم الغذائية الفورية.  شكل تحويالت  فيألف الجئ سوري والتي ستكون   72ألف نازح عراقي و  181المنقذة للحياة لـ 

بما في    - عقابها أاالحتياجات الغذائية والتغذوية األساسية أثناء األزمات وفي    على   األشخاص   حصول األمريكي على ضمان    هذا الدعم   ويساعد
حسب    المساعدات النقدية أيًضا من سحب استحقاقاتهم من   المستفيدين  . وهذا سيمكن19  - ذلك خالل فترة ما بعد الصراع وخالل جائحة كوفيد  

وفعّالة إليصال المساعدات اإلنسانية واإلبقاء على   سلسةواحد، وسيكون هذا مشجعاً لعملية    مكان السحب من دون أن يقتصر ذلك على رغبتهم
 التباعد االجتماعي.

يزالون نازحين    المليون شخص    1.2بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق: "مع وجود ما يقدر بنحو    رئيس ،  جون كارديناس  وقال  
تواصل الواليات المتحدة دعمها لبرنامج األغذية العالمي في جهوده المنقذة للحياة لتلبية    المخيمات، ألف الجئ سوري في    90في العراق و

وهي    (،"تهدف هذه المساهمة أيًضا إلى زيادة دعم رقمنة نظام التوزيع العام )البطاقة التموينية  كارديناس  " وأضاف.االحتياجات اإلنسانية الملحة 
 " .خطوة حاسمة لتعزيز نظام الحماية االجتماعية في حكومة العراق لتلبية احتياجات المواطنين

للعوائل العراقية النازحة والالجئين السوريين،    ساسية مهمة واأللغذائية الباإلضافة إلى مساعدة برنامج األغذية العالمي في تقديم المساعدات ا
رقمنة نظام التوزيع العام  دعم  برنامج تقديم دعم أفضل لماليين العراقيين في جميع أنحاء البلد من خالل  ل ن هذه المساهمة الجديدة ستتيح لإف

كثر دقة وأنسب توقيتاً لألشخاص المحتاجة فعلياً بحصولهم على حصص  أ)البطاقة التموينية( مع وزارة التجارة، مما سيسمح بتقديم مساعدة  
 غذائية شهرية تقدمها حكومة العراق. 

لدعم الثابت من الواليات المتحدة حكومةً وشعباً في تقديمهم  وصّرح ممثل برنامج األغذية العالمي في العراق، علي رضا قريشي "نحن ممتنون ل
وذلك من خالل إصالح نظام التوزيع   االجتماعية،المساعدة للعوائل الهّشة من النازحين العراقيين والالجئين السوريين وكذلك في تعزيز الحماية  

قائالً "ستضمن المساهمة الحفاظ على التقدم المحرز في تحسين األمن الغذائي للعوائل النازحة   "وأردف.يةحكومة العراق الالعام وتعزيز قدرات 
 " .جل رقمنة أكبر نظام توزيع عام يدعم ماليين العراقيينأوالالجئين، واستمرار تقديم الدعم الفني األساسي والمهم لحكومة العراق من 

ولية هي شريًكا ثابتًا لبرنامج األغذية العالمي في عملية الطوارئ التي يقوم بها في العراق. وفي  والوكالة األمريكية للتنمية الد  ، 2010منذ عام 
يواصل برنامج األغذية العالمي ووزارة التجارة العراقية طرح تطبيق  وتوسع هذا التعاون لدعم مبادرات الحماية االجتماعية.     ،2019عام  

محافظة أخرى.    15تمويني( للعوائل في محافظة النجف ، وهما في صدد توسيع النطاق ليشمل المواطنين في  )  "Tamwini" الهاتف الذكي
 .مثل حاالت الوالدة أو الزواج ، مما يوفر الوقت ويعزز الدقة الذكية،يتيح هذا التطبيق تحديث بيانات العوائل بسهولة وسرعة وعلى هواتفهم 

#          #      # 

   

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

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

 لنزاعات والكوارث ومن آثار تغير المناخ. يتعافون من ا
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 2من   2الصفحة 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال عبر البريد االلكتروني

 

 (Telegram) 6198 915 780 964+جوال:  هاتف سيف التطوز، برنامج األغذية العالمي، بغداد، 

       saif.altatooz@wfp.org   اإللكترونيالبريد 
 

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