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 برنامج األغذیة العالمي  من  بیان صحفي    

 2022  تموز    03     

 العراق   في   الضعیفة   النازحة   األسر   دعم   مواصلة   على   العالمي   األغذیة   برنامج   الیابان   تساعد   ،   الغذائیة   المواد   أسعار   ارتفاع   بالتزامن مع 

  برنامج   تساعد  والتي  ،  اليابان  حكومة  من  أمريكي  دوالر  مليون  6.4  قدرها  مساهمة  المتحدة  لألمم  التابع  العالمي  األغذية  برنامج   تلقى   -  بغداد 

  إلى   العودة   على   قادرين   غير   يزالون   ال   والذين   باألزمة   المتأثرين   العراقيين   النازحين   من   ٢٥٥٠٠٠  إلى   يصل   ما   دعم   في   العالمي   األغذية 

  جميًعا   يواجهون و .  الغذائي   األمن   انعدام   من   ويعانون   ضعف هم في حالة ال   شخص   ١٢٠٠٠  لـ   الطارئ   االنتقالي   الدعم   إلى   باإلضافة   ،   ديارهم 

 . لألسر   الغذائي   األمن   تهدد   التي   الغذائية   المواد   أسعار   في   ارتفاًعا 

  اآلن   الضعيفة   النازحة   األسر   تتعرض   أن   للغاية   مؤلم   ألمر   إنه   "   كوتارو   السيد سوزوكي   ،   العراق   جمهورية   لدى   الياباني   السفير   سعادة   قال 

وأضاف سعادة   . "   العالمية   الغذائي   األمن   بأزمة   وكذلك   ،   الحالي   الوقت   في   المناخ   بتغير   تأثراً   البلدان   أكثر   أحد   ، العراق   في   قسوة   أكثر   لظروف 

  إعادة  على  مباشر  بشكل  النازحين  تساعد  التي  لألنشطة  السريع  لتنفيذه  العالمي  األغذية  لبرنامج  احترامي  عن  أعرب  أن  أود کما  " السفير قائال 

 ". ومعرفته   لخبراته   الكامل   التطبيق   خالل   من   ،   كرامتهم   واستعادة   حياتهم   بناء 

  التمويل   ضعف قدرة و   ،   أوكرانيا   في   الصراع   اندالع   منذ   العراق   في   المائة   في   ١٢  بنحو   األساسية   الغذائية   المواد   أسعار   ارتفاع   وتزامنا مع   

  احتياجاتها   تلبية   على   الضعيفة   العائالت   المناسب   الوقت   في   اليابان   مساهمة   تساعد   ،   العالم   أنحاء   جميع   في   االحتياجات   ارتفاع   مع   اإلنساني 

 . الحرجة   االنتقالية   الفترة   هذه   في   حيوًيا   أمًرا   اليابان   مساهمة   تعد   ،   المخيمات   في   للعائالت   الشهرية   الغذائية   المساعدة   جانب   إلى .  الغذائية 

  على   القدرة   وبناء   التنمية   إلى   للطوارئ   االستجابة   من   البلد   انتقال   مع "   قريشي   رضا   علي   العراق   في   العالمي   األغذية   برنامج   ممثل   وقال 

  العودة   من   تتمکن  حتى   المساعدة   إلى   الحاجة   أمس   في   هي   التي   األسر   دعم   في   سواء   حد   على   العالمي   األغذية   برنامج  اليابان   تساعد   ،   الصمود 

  "   . وأردف السيد قريشي قائال "   المحتاجة   للمجتمعات   الطارئ   االنتقالي   الدعم   مع   جنب   إلى   جنًبا   ، ا عيشه   سبل   بناء   وإعادة   ا دياره   إلى   بأمان 

 ".   الحرج   الوقت   هذا   في   ودعمهم   التزامهم   على   اليابان   وشعب   حكومة   نشكر 

  للماليين   النقدية   والمساعدات   للحياة   المنقذ   الغذاء   توفير   في   حاسًما   العراق   في   العالمي   األغذية   برنامج   دور   كان   ،   اليابان   مثل   شركاء   من   بدعم 

  ،   العراقية   الحكومة   دعم   العالمي   األغذية   برنامج   يواصل و .  المحتاجين   دعم   في   الخبرة   من   سنوات   على   اً بناء   ،   الصراع   بسبب   نزحوا   الذين 

  والسالم   االجتماعي   التماسك   و بالمضي نحو .  االجتماعية   الحماية   وإصالح   الصمود   على   القدرة   بناء   أنشطة   خالل   من   الحياة   تغيير   على   والعمل 

لدی    الغذائي   األمن   وتحقيق   الذات   على   عتماد اال   بناء   على   العراقية   الحكومة   العالمي   األغذية   برنامج   يساعد   ،   الطويل   المدى   على   والتنمية 

 . السکان 
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يل نحو ألمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبالتابع لبرنامج األغذية العالمي  
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