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 بالغ صحفي
 اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن ب32.8 مليون دوالر

  بما فيها منحة غذائية طارئة إضافية ب18 مليون دوالر
 
 

 لمطالب تلبية دوالر مليون 32.8 بقيمة لليمنجديدة إنسانية  مساعدات حزمة تقديم اليابان حكومة قررت

 . معاناتهم وتخفيف المتردي اإلنساني الوضع لمعالجة اليمني للشعب الملحة واالحتياجات اليمنية الحكومة

 

 الحكومية غير اليابانية والمنظمات الدولية المنظمات مع بالتعاون مختلفة إنسانية مشاريع الحزمة هذه تتضمن

 النازحين وضع ومعالجة دوالر، مليون 18 بقيمة   WFPخالل من ةالطارئ الغذائية المواد تقديم مقدمتها في

،  دوالر ماليين 7 بقيمة IOMو UNHCRو UN-HABITATمع كل من  الخارج من والالجئين اليمنيين

 . الطب أخصائيات قدر وبناء ، والنساء للشباب مهني وتدريب الدخل وفرص ، الزراعية المدخالت ريتوفو

 

الل حزمة المساعدات من خ ةالصعب ةلليمنيين الذين يعيشون في الظروف الحالي العون يد مد اليابان تواصل

 الغذائية الطارئة منحتها وماليين دوالر  8الزراعي ب اإلنتاج على قدرتهم الستعادة منحتها باإلضافة إلىهذه 

 .2019 عاممن  شهرين أول في اليابان حكومة أعلنتهما واللتين دوالر مليون12ب
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Press Release 

Japan provides 32.8 million USD humanitarian assistance package to Yemen 
Including additional food grant aid with 18 million USD 

 

The Government of Japan has decided to provide new humanitarian assistance package of 32.8 
million USD to Yemen in response to the demand of the Government of Yemen and the urgent 
needs of Yemeni people to address the dire humanitarian situation and alleviate people’s 
suffering. 
 
This assistance package includes various humanitarian projects in cooperation with 
international organizations and Japanese NGOs such as emergency food provision through WFP 
with 18 million USD, response to the situation of Yemeni IDPs and Refugees by UN-HABITAT and 
UNHCR and IOM with 7 million USD in total, as well as distributing agricultural inputs, providing 
income opportunities and vocational training to youth and women, and also capacity building 
of medical staffs. 

 
Japan continues to extend its support to Yemeni people who is living in the current difficult 
situation by this assistance package, in addition to 8 million USD grant aid for recovery of their 
agricultural productivity and 12 million USD emergency food grant aid that have been already 
announced by the Government of Japan in the first two months of 2019. 

 

 

 

 

 

 


