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غذية العالمي من مساعدة يدة من اليابان تمكن برنامج األجدمساهمة 
لى  إ  الذين لم يتمكنوا من العودةجراء الصراع في العراق    النازحين داخليا  

 ديارهم
من الحكومة اليابانية المقدمة المساهمة الجديدة بالعالمي التابع لألمم المتحدة  غذيةرحب برنامج األ - بغداد

شخص  26,000 لنحو أشهر 8توفير المساعدات الغذائية لمدة وذلك لدعم مريكي أماليين دوالر  4البالغة و 

 .العراقبفي المخيمات  من النازحين داخليا  

 

ليه من المحالت إشراء الطعام الذي يحتاجون تمكنهم من لكترونية إالنازحون قسائم  ومن المقرر أن يتلقى

 .الموجودة في المخيمات

 

 41اليابان مساعدات بلغ مجملها  قدمت 2020تو: "في عام و فومي هاشيمو قال سفير اليابان في العراق ناو 

" االحتياجات الغذائية للنازحين. يةالخاص بتلبغذية العالمي برنامج األدعم مشروع شملت و مريكي أدوالر 

 المساهمةلى إباإلضافة  2014منذ عام التي قدمتها اليابان  المساهماتتصل قيمة " وأضاف هاشيموتو:

 همة األخيرة هذه المسا تساعدن أنأمل و زمة. لمتضررين من األلدعم ا مريكيأدوالر  مليون  540لى إخيرة األ

 ".ساسية ألسر النازحينالغذائية األ االحتياجاتسد  في تهمن شعب اليابان وحكوم

 

ديارهم بسبب المشاكل الجلية التي تعاني  العودة إلىغير قادرين على  مليون نازح 1.4 هناك نحوال يزال 

اهتمام المانحين ولوال فرص العمل والخدمات.  قلةمن و األ اضطرابصلية مثل منها مناطق سكناهم األ

لألزمة نسانية خطة االستجابة اإل ووفقا  لتقديراتزمة منسية. أ والالجئينمصير النازحين  كان سيصبح هم ودعم



 

 2من   2الصفحة 

 520 نحو لهذا العام  البالدالمساعدة االنسانية في الالزمة لتوفير الحتياجات ، تبلغ ا2020لعام  العراقية

 ريكي.أممليون دوالر 

 

"نحن ممتنون لشعب اليابان على دعم : ميجاج الرحمن عبد العراق في العالمي األغذية برنامج ممثل قالو 

لنازحين العراقيين الذين ال يزالون لالمساعدات الغذائية  حتى يتمكن من توفيرعمليات برنامج االغذية العالمي 

مد بين حكومة من الشراكة طويلة األ خيرة جزءا  تعد هذه المساهمة األو ديارهم.  العودة إلىغير قادرين على 

 ."لى استمرار هذا التعاون إنتطلع بدورنا و اليابان وبرنامج االغذية العالمي. 

 

لتلبية االحتياجات الغذائية مريكي أمليون دوالر  14.8 ة إلىعاجل بصفةغذية العالمي يحتاج برنامج األو 

 القادمة. أشهر العراق خالل الستةبوالالجئين السوريين في المخيمات  من النازحين داخليا  للمستضعفين 

 
#   #   # 

 

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

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

 :التصالاأو   فيسبوكو  WFP_Iraq@و
 األغذية العالمي، بغداد، ، برنامجاسالم العنبكي

  09890 915 780 964+ هاتف:
  islam.anbagi@wfp.org: بريد إلكتروني

 

 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجريم ندا
 4522 663 20106+جوال:  

 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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