برنامه جهانی غذا در جمهوری اسالمی ایران
پیشینه
نخستین عملیات برنامه جهانی غذا ) )WFPدر ایران در
هنگام وقوع زلزله مخرب بوئین زهرا در سال 1431
صورت گرفت .دفتر برنامه جهانی غذا در ایران در سال
 1411به منظور کمک به پناهجویان افغان و عراقی که
به دلیل مناقشات و نا امنی از موطن خود گریخته بودند
تاسیس شد .از آن زمان تاکنون ،این سازمان پیوسته به
ارائه کمک های غذایی به پناهندگان افغان و عراقی
ساکن مهمانشهرهای واقع در سراسر کشور پرداخته
است.
چشمانداز

برنامه جهانی غذا بزرگترین آژانس بشردوستانه در مبارزه
با گرسنگی است که با ارائه کمک های غذایی و همکاری
با جوامع در هنگام بحران به بازسازی وضعیت معیشت
آسیب دیدگان می پردازد.
فعالیتهایبرنامهجهانیغذادرایران
در حال حاضر ،ایران یکی از بزرگترین کشورهای میزبان
بیشترین پناهنده در جهان است .طی سی و چهار سال
گذشته ،برنامه جهانی غذا از طریق تامین سبد غذایی
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متشکل از برنج ،شکر ،حبوبات ،روغن گیاهی و آرد گندم
همراه با دولت جمهوری اسالمی ایران به تامین نیازهای
غذایی آسیب پذیرترین پناهندگان پرداخته است.
از ژانویه  8112میالدی این سازمان نسبت به معرفی
روش جدید کمک رسانی بصورت ترکیبی از ارائه کمک
های غذایی و نقدی اقدام خواهد کرد .خانواده ها ی
تحت پوشش غذایی این سازمان همچنان آرد گندم را
دریافت نموده و در کنار آن از کمک های نقدی
برخوردار می گردند که می توانند برای خرید از فروشگاه
ها و بازار های مستقر در داخل و خارج مهمانشهر ها
استفاده نمایند .این روش جدید کمک رسانی ،موجب
ارتقاء عزت نفس پناهندگان و تنوع بخشی به رژیم
غذایی آنها می گردد به طوری که از این پس برای
خریداری مواد غذایی مورد نظر خود حق انتخاب دارند.
روش جدید موجب موجب افزایش کارایی کمک های
برنامه جهانی غذا می شود و همچنین بطور کلی به نفع
جامعه محلی است زیرا این فروشگاه ها غالبا توسط خود
پناهندگان اداره می شوند.

برنامهموقتراهبردیسهسالهکشوری
برنامه راهبردی  3ساله کشوری ( )8112-8188با بودجه ای معادل 44
میلیون و  116هزار و  371دالر آمریکا ،از طریق فعالیت های زیر ،اهداف

برای خانواده شان تا زمانی که در ایران هستند ،پشتیبانی می کند و به
آنها اطمینان می دهد که پس از بازگشتی امن و داوطلبانه به وطن خود از
درآمد پایداری برخوردار باشند.

خود را محقق ساخته و از تامین نیازهای غذایی اولیه پناهندگان ساکن

کارگاه های جوشکاری ،نانوایی ،کارگاه خیاطی ،گلخانه ها ،پرورش ماهی و

مهمانشهر های واقع در سراسر کشور اطمینان حاصل می نماید.

تولید کیف از جمله فرصت های معیشتی است که برنامه جهانی غذا در

کمکهایمعیشتیبهپناهندگانساکندر

فعالیت:1ارائه

اختیار مردان و زنان پناهنده قرار داده است.

مهمانشهرهاازطریقپرداختنقدیوغیرنقدی
پناهندگان ساکن  81مهمانشهر که واجد شرایط دریافت کمک های
غذایی برنامه جهانی غذا از طریق روش جدید کمک رسانی هستند ،برای
تامین نیازهای روزانه غذایی خود آرد گندم و وجه نقد دریافت می کنند.

فعالیت:3ارائهپشتیبانیبهدولتدرزمینهآمادگیوپاسخگویی
درزمانبحران،ازطریقارائهکمکغذاییاضطراریبهصورت
پرداختهاینقدیوغیرنقدیبهجمعیتمتاثرازبحران:
در سال  ،8116ایران تحت تأثیر باران های سیل آسا قرار گرفت ،که باعث
جاری شدن سیل گسترده در بیشتر استانهای ایران شد .در پاسخ به جاری
ارائهکمکهایمشروطبهپناهندگانساکن

فعالیت:2

شدن سیل در سال های  8116و  ، 8181برنامه جهانی غذا کمک های

مهمانشهرها،خصوصادخترانوزنان،بهمنظورتشویقآنانبرای

خود را در قالب بسته های غذایی اضطراری خانواده به ارزش یک میلیون و

مشارکتدرفعالیتهایآموزشیومعیشتی


 011هزار دالر آمریکا از طریق جمعیت هالل احمر ایران به افراد آسیب

برنامه جهانی غذا از طریق این برنامه راهبردی همواره در تالش است تا
شکاف جنسیتی را از طریق تمرکز بیشتر بر حمایت و تشویق دختران
جوان برای حضور مرتب در کالس های درس از میان ببرد.
 4هزار و  411دختری که به صورت منظم در کالس های درسی حاضر
شوند از حق دریافت کمک های نقدی ،عالوه بر وجهی که برای تامین
مواد غذایی مورد نیازشان دریافت می کنند ،برخوردار خواهد بود .این امر
موجب تقویت توانایی های فردی در یادگیری و همچنین توانمند سازی
آنها می گردد .بیش از  7هزار پسر و دختر پناهنده از میان وعده های
سالم و مقوی مدرسه استفاده می کنند تا به افزایش تغذیه و تمرکز آنها

در هنگام تحصیل کمک شود .برنامه جهانی غذا همچنین از انواع فعالیت

دیده تحویل داد .این بسته های مواد غذایی اضطراری  41کیلوگرمی برای
نیازهای غذایی حداقل  134,111نفر به مدت یک ماه در استانهای
خوزستان ،لرستان  ،سیستان و بلوچستان ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد
تأمین میشود.
آخرین عملیات اضطراری برنامه جهانی غذا با شیوع کووید 16-در ایران
آغاز شد .با کمک  7میلیون دالری دولت ژاپن ،برنامه جهانی غذا توانست
بیش از  4میلیون تجهیزات حفاظت شخصی را یرای حمایت از کارکنان
مراقبت های بهداشتی ایران و افزایش حمایت از پناهندگان ساکن در
شهرک ها با غذا و پول نقد و همچنین لوازم حفاظت شخصی خریداری
کند.

های معیشتی برای پناهندگان برای بهبود خودکفایی آنها و ایجاد درآمد
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