
 

 

 غذا جهانی یبرنامه

  اندازچشم

این  .است جهان در گرسنگی به دادن پایان غذا جهانی برنامه هدف
در هیچ جای دنیا  هیچ کودکی تا روزانه در تالش است سازمان
 ویژه به مردم، پذیرترین آسیب و بی بضاعت ترین و نخوابد گرسنه

 .باشند داشته دسترسی مناسب ی تغذیه به کودکان، زنان و

مناطق  و هاکشور غذایی امنیت های برنامه از غذا جهانی برنامه

 سازمان این سازمان به همراه سایر آژانس های  .کند می پشتیبانی

 غیردولتی، های سازمان المللی، بین های متحد، سازمان ملل

 و جوامع مردم، تا تالش می کند بخش خصوصی و مدنی ی جامعه

 .خود دست یابند نیازهای غذایی به کشورها
 

 

  فارس استان بهشتی شهید اردوگاه در ساکن افغان یپناهنده کودکان

ملل  یسازمان خواربار و کشاورز 1961 سال دسامبر و نوامبر در

 ینامه مشترکقطع ملل متحد سازمان عمومی مجمع و( FAOمتحد )

 ،1962سال  در  .نمودند یبغذا تصو یبرنامه جهان یستأس یبرا
 ییبطوفان مه یوست،به وقوع پ یرانزهرا در ا ینزلزله بوئ کهیزمان

پنج  یرایپذ یرالجزا یافتهرا فراگرفت و کشور تازه استقالل  یلندتا
 ذائیغ کمک به فوری نیاز برهه این درشد.  یپناهنده بازگشت یلیونم

 غذا محول شد. یآن به برنامه جهان یعو توز تهیه و گردید احساس

، در شهر 1963مقر اصلی این سازمان از زمان تاسیس آن در سال 
 توسعه کشورهای در گرسنگی با سازمان رم ایتالیا واقع است. این

 طبیعی، بالیای قربانیان به و کند می مبارزه درآمد کمو  نیافته

 شدید غذایی کمبود با رو روبه گرسنگان و پناهندگان، آوارگان

 میانگین، طور به ساله، هر غذا جهانی ی برنامه    رساند می یاری

 .غذایی می نماید کشوردنیا امداد 75 در میلیون نفر 80حدود  به

 

 

 .خراسان استان جام تربت اردوگاه در افغان پناهندگان میان غذا توزیع
 
 

 :دارد راهبردی هدف چهار غذا جهانی ی برنامه
 در مواقع اضطراری ها انسان معیشت از حفاظت و جان نجات .1
بازسازی  ایجاد و و تغذیه ای و غذایی امنیت بازگرداندن یا . پشتیبانی2

 ها بحران از پس یا دشوار شرایط در مردم معیشت
 رویاروییدر  کشورها و جوامع مردم، توانمندسازی و مخاطرات کاهش .3
 خود ای تغذیه نیازهای با

 نسلی میان گرسنگی ی چرخه شکاف و کمبود تغذیه ای کاهش 04
 

 اقدامات در ایران

به  1962غذا در ماه سپتامبر  یبرنامه جهان یاضطرار یاتعمل یناول

نفر کشته  12000آن  یکه ط یرانزهرا در ا ینزلزله بوئ یانقربان
ار در ب یننخست یغذا برا یشدند اختصاص داده شد. دفتر برنامه جهان

 یغذارسان یهاو در پروژه یافت یشگشا یراندر ا 1971سال 

 نمود.  یتفعال 1979تا سال  یمتعدد

، برنامه 1987در سال  یرانا یاسالم یطبق درخواست دولت جمهور
به پناهندگان افغان و سپس  یغذای یهاغذا با ارائه کمک یجهان

 از سرگرفت.  یگربار د یرانخود را در ا یتفعال یپناهندگان عراق
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 بازسازی، و امداد ی پروژه طریق از غذا جهانی برنامه در حال حاضر،
های  کمک ایران اسالمی جمهوری ساکن عراقی و افغان پناهندگان به

 شده ارائه غذای سبد .کند می ارائه آموزشی های مشوق و غذایی
 میان ماه هر و است و حبوبات روغن شکر، برنج، گندم، آرد شامل

 .شود می توزیعاردوگاه19 ساکن  عراقی و افغان ی پناهنده 30000
 ابتدایی مقطع در پناهنده آموز دختر دانش 2500حدود  پروژه، این در
 کنند می دریافت نباتی روغن ی جیره زن آموزگار 190و متوسطه و

نیزبه  پناهنده جوان 190دارد را آنان برای مشوق تحصیلی نقش که
 در شرکت خاطر

تا  کنند می دریافت تشویقی ی جیره آموزی، مهارت های کالس
 .بیاموزند بهتر را خود وطن به برگشت برای الزم های مهارت

 
 

 

 جهانی یبرنامه پشتیبانی تحت پناهندگی هایاردوگاه به تا کندمی بارگیری غذا جهانی یبرنامه کامیون

.برساند غذا ایران، در غذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همواره به ارائه کمک های خود در شرایط  غذا جهانی ی برنامه
 در عملیات اضطراری این سازمان  آخرین .اضطراری ادامه می دهد

 استان در بم شهر ی کننده ویران ی درزلزله و 1382سال  ماه دی
نفر از آسیب  100،000 حدود به جهانی غذا ی برنامه .بود کرمان

 آن کیلومتری 16چادرها و روستا های اطراف تا شعاع  در دیدگانیکه
 این در و رساند غذایی های ماه کمک سه مدت به کردند، می زندگی
 توانستند کنندگان دریافت مدت

دست  دیگری به منابع حمایتی کرده و بازسازی را خود معیشت کم کم
 .یابند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایران جنوب به غربی شمال از اعم استان 13 در کشور سراسر در ها WFP های کمک تحت شهرک 19

 .است یافته گسترش

 ,22867480 ,22863499-21-98 +تلفن: 

22867640 
 22863211-21-98+ فکس:

 wfp.tehran@wfp.org ایمیل: 

http://fa.wfp.org  
 

 در تغذیه یجیره پناهنده آموزدانش دختر 3000 به آن در که کندمی اجرا آموزشی مشوق یک غذا جهانی یبرنامه
 .کنند شرکت هاکالس در بتوانند تا شودمی داده خانه


