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أستراليا تدعم برنامج ا��غذية العالمي في

تقديم المساعدات النقدية المتعددة ا��غراض في الموصل
 

بغداد ـ رحب برنامج ا��غذية العالمي التابع ل��مم المتحدة بمساهمة قدرها 4 م��يين دو��ر أسترالي
(حوالي 3 م��يين دو��ر أمريكي) من الحكومة ا��سترالية لتقديم مساعدات نقدية يمكن استخدامها

��غراض متعددة إلى نحو 23 ألف شخص من النازحين العراقيين المت��رين من النزاع في الموصل.
 

وقال السيد كريستوفر ��نغمان، سفير أستراليا لدى العراق: "يسعد أستراليا أن تدعم العمل المهم
الذي يقوم به برنامج ا��غذية العالمي في مساعدة العراقيين الذين هم في أمس الحاجة إليها نتيجة
للنزاع." وأضاف: "هذه المساهمة هي جزء من منحة أستراليا البالغة 110 م��يين دو��ر أسترالي (82

مليون دو��ر أمريكي) لدعم العراق خ��ل السنوات الث��ث المقبلة."
 

في ��قي الموصل، يتشارك برنامج ا��غذية العالمي مع وكا��ت ا��مم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية ا��خرى في توفير تحوي��ت نقدية غير م��وطة تساعد ا���� على ��اء ا��غذية وتلبية

ا��حتياجات ا��ساسية ا��خرى مثل ا��يجار أو ا��دوية أو الم��بس. وتحصل كل أ��ة مستضعفة على
522 دو��راً أسترالياً (400 دو��ر أمريكي) من خ��ل برنامج سكوب "SCOPE" وهو عبارة عن برنامج

إلكتروني تم إعداده ��غراض المساعدات ا��نسانية التي يقدمها برنامج ا��غذية العالمي.
 

وأفاد السكان في الموصل بأن افتقارهم إلى النقد قد حد من قدرتهم على ��اء المواد الغذائية
والمواد ا��خرى التي يحتاجونها والتي هي متوفرة بالفعل في المتاجر المحلية. وبما أن المساعدات
النقدية متعددة ا��غراض تمنح دون أي ��وط مسبقة، فإنه يمكن ل���� أن تعطي ا��ولوية ل��نفاق

وفقاً للظروف الخاصة لكل منها.
 

وقالت سالي هايدوك، ممثل برنامج ا��غذية العالمي في العراق: "إن مساهمة أستراليا السخية
ستعود بالفائدة على ا���� في الموصل وكذلك المزارعين والتجار المحليين من خ��ل زيادة الطلب
على سلعهم. وأضافت: "المساعدات النقدية المتعددة ا��غراض تظهر كيف يمكن أن يكون لتنفيذ

التزامات القمة العالمية للعمل ا��نساني التي عقدت في العام الما�� تأثير حيوي على حياة الناس
اليومية."

 
ستمول المساهمة ا��سترالية أيضاً أنشطة أخرى لبرنامج ا��غذية العالمي تهدف إلى بناء قدرة

النازحين العراقيين على الصمود من خ��ل البرامج التي تبني المهارات وتحسن سبل العيش.
 



 
منذ عام 2014 وأستراليا تدعم برنامج ا��غذية العالمي في العراق بما قيمته 33 مليون دو��ر

أسترالي (ما يقرب من 26 مليون دو��ر أمريكي) كمساهمات، مما مكنه من إيصال المساعدات
الغذائية إلى العراقيين ا��كثر احتياجاً من خ��ل الس��ت الغذائية العائلية الشهرية والتحوي��ت

النقدية.
 

                        #         #                                            #                                   
 

بتقديم البرنامج  يقوم  الجوع.  لمكافحة  العالم  إنسانية في  أكبر منظمة  العالمي هو  ا��غذية  برنامج 
المساعدات الغذائية في حا��ت الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على

الصمود. كل عام، يساعد البرنامج حوالي 80 مليون شخص في نحو 80 بلداً.
 

على  زيارة  www.wfp.org/ar ومتابعتنا  يرجى  المعلومات،  من  مزيد  على  للحصول 

 أو ا��تصال: تويتر WFP_AR@ وفيسبوك 
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