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تساعد مشاريع برنامج االغذية العالمي الجديدة في العراق االالف من 
 الناس على الرجوع للعمل خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(

 

 ةمؤقتفرص عمل  لخلقفي العراق، جديدة مشاريع  التابع لألمم المتحدة اطلق برنامج االغذية العالمي – بغداد

( وتلبية 19-جائحة كورونا )كوفيدآلالف األشخاص حتى يتمكنوا من البدء في العمل مرة أخرى خالل 

 سرهم من الطعام.أاحتياجات 

 

 في بغداد والبصرة والموصل وواسط ويتم تنفيذها شخص 68,000 ما يصل الىهذه المشاريع  تستهدف

 م للتنمية واالغاثةاوروكو  بالتعاون مع شركاء برنامج االغذية العالمي؛ جمعية ايادي الرحمة االنسانية و

-ان هذه المبادرة هي جزء من استجابة برنامج االغذية العالمي لجائحة كورونا )كوفيد ومنظمة الهدف الدولية.

حدد برنامج االغذية العالمي الحاجة الملحة ألنشطة تساعد الناس الذين  19-كوفيدوبسبب أزمة  (. 19

يومية و  العاملين بأجوراالشخاص خسروا اعمالهم ليقفوا على قدميهم مرة اخرى على وجه السرعة، خصوصا 

 اولئك الذين يعتمدون على العمل الموسمي.

 

وتغطي  آب /في شهر أغسطس كسب العيش في المناطق الحضرية نشاطات اطلق برنامج االغذية العالمي 

في انشطة مجتمعية مفيدة مثل تنظيف  عملاالن كل المواقع. يتسلم المشتركون اجرا نقديًا عن كل يوم 

رصفة الطرق أوطالء المتنزهات العمومية والساحات وترميم المدارس وزرع االشجار وتنظيف مصارف المياه 

 .وما الى ذلكواعادة التدوير 



 

 3من   2الصفحة 

وبموازاة ذلك، يستمر عمل برنامج االغذية العالمي في مشاريع تعزيز سبل كسب العيش من خالل مساعدة 

 لمواجهةزراعية من خالل انشطة دخل مستدامة مصادر  يخلق األكثر فقرًا ممامن  شخص اضافي 70,000

وفي  والعائدين من مخيمات النزوح.المزارعين صغار . تركز هذه المشاريع على والتكيف معه المناختغير 

النازحة والالجئة في المخيمات  ، يستمر برنامج االغذية العالمي بتقديم المساعدات الغذائية لألسرنفس الوقت

 من االشخاص الضعفاء خالل الجائحة. 45,000بعدد اضافي يصل الى 

 

توفر لقمة العيش، فأن هذه المشاريع تساعد ايضا وبينما تعاني االسر حتى القلق في هذه المرحلة التي يكتنفها 

. يتعاون برنامج االغذية العالمي ككل في ضخ سيولة في االقتصادات المحلية وبذلك تدعم المجتمعات المحلية

مع البلديات في محافظة بغداد والبصرة والموصل وواسط والتي رحبت بدورها بالمبادرة.  وثيقاً  ه تعاوناً ؤ وشركا

( وذلك من 19-ُيتوخى خالل تنسيق جميع االنشطة االجراءات الوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد

 اجل الحفاظ على سالمة الناس.

 

"تعد مشاريع سبل العيش في المناطق " :العراق و قال عاصف بوتو نائب ممثل برنامج االغذية العالمي في

توفير احتياجاتهم الغذائية خالل االزمة وكذلك المساهمة في الحضرية طريقة جديدة لمساعدة الناس على 

وأضاف: "مرة اخرى، نشكر كل الجهات  ".المحلية بشكل واسعاالقتصاد المحلي وإفادة المجتمعات تحسين 

برنامج االغذية العالمي لجائحة كورونا أمرًا ممكناً ، ونرحب  الستجابةالمانحة على جعل هذا العنصر الحيوي 

 تشتد فيه حاجتهم." بالمساهمات الجديدة لنتمكن من الوصول الى مجتمعات اكثر في وقت  

 

من خالل تمويل داخلي  في المناطق الحضرية كسب العيشيدعم عدد من الجهات المانحة الكريمة مشاريع 

 المساهمات مساهمات تتسم بالمرونة، أي يمكن ان ُتخصصب يتميزخاص ببرنامج االغذية العالمي، والذي 

حسب االحتياج. ففي هذا العام قدمت كل من حكومة بلجيكا وكندا وفنلندا وايرلندا واليابان وهولندا ونيوزلندا 

برنامج االغذية العالمي ان يستجيب مكنت  مساهمات  خاصة  مانحة   ويد باالضافة الى جهات  والنرويج والس



 

 3من   3الصفحة 

المناطق . هذا ويتطلب تنفيذ المزيد من نشاطات كسب العيش في الى االحتياجات المتزايدة في العراق

ما لمساعدة مليون دوالر امريكي  10.1 ويناشد برنامج االغذية العالمي المانحين لتقديم في البلد،  الحضرية

 شخص. 300,000 يصل الى 

#   #   #    

وبناء في حاالت الطوارئ  معنية بإنقاذ األرواحهو أكبر منظمة إنسانية في العالم برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 
 مستدام للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث وتأثير التغير المناخي.الرخاء ودعم مستقبل 

 
 WFP_AR@ تويتر  تابعتنا علىوم  www.wfp.org/ar للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة 

@WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts  التصالا أو   فيسبوكو: 
 

 برنامج االغذية العالمي، بغداد،، اسالم العنبكي

 +   9647809150989جوال:  
 islam.anbagi@wfp.orgي: إلكترونبريد 

 
 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجعبير عطيفة

 4352 663 20106+، جوال:  2600توصيلة   1730 2528 202+هاتف:
 abeer.etefa@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 

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

 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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