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تقديم المساعدات النقدية للنازحين ل األغذية العالميفرنسا تدعم برنامج 

 العراقيين

 

 3.5مليون يورو ) 3.2بمساهمة قدرها اليوم  لألمم المتحدةرحب برنامج األغذية العالمي التابع  ـ بغداد

من  األسر المتضررة الذي يدعمت النقدية المساعدا مشروعلمن الحكومة الفرنسية  أمريكي(دوالر 

 .العراق يالنزاع ف

 

استجابًة للحاجة مساهمة الفرنسية الجديدة ال تأتي هذه: "العراق لدىسفير فرنسا  ،رتيبرونو اوبوقال 

 أضاف:" والملحة للمساعدات الغذائية لألسر العراقية التي نزحت مؤخراً بسبب النزاع المستمر.

 ".على دعم المحتاجين الذين يعيشون في ظروف قاسيةدوماً فرنسا  تحرص حكومة"

 

نازح من خالل برنامج  200,000هذه المساهمة لدعم أكثر من  األغذية العالميوف يستخدم برنامج سو

"سكوب" وهو عبارة عن برنامج إلكتروني تم إعداده ألغراض المساعدات اإلنسانية التي يقدمها برنامج 

دوالراً  17يورو شهرياً ) 15حصل كل فرد من أفراد األسرة على حوالي األغذية العالمي.  وسي

 .أمريكياً( لشراء الطعام الذي يختارونه واللوازم األساسية األخرى من المتاجر المحلية

 

هذه المساهمة السخية من ستساعد  األغذية العالمي في العراق: " قالت سالي هايدوك، ممثل برنامجو

الصراع  على عقب بسبب حياتها رأساً  انقلبتآلالف األسر العراقية التي  ذاءالغفرنسا على توفير 

النشاط االقتصادي. ويهدف  تحفزو في تمكين المحتاجينالمساعدات النقدية  تساهم: "وأضافت العنيف."

 ي."جين وكذلك تعزيز االقتصاد العراقالبرنامج، حيثما أمكن، إلى دعم األشخاص المحتا

 

مليون  12 وبلغت قيمة تبرعاتها العالمي في العراقبدعم برنامج األغذية  فرنساتقوم ، 2014منذ عام و

ة المقدمة المساعدات الغذائي حجمفي زيادة  ساهمدوالر أمريكي( مما  13.7من يقرب  يورو )ما

 .احتياجاً للعراقيين األكثر 
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هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع. يقوم البرنامج بتقديم  برنامج األغذية العالمي
المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على 

 بلداً. 80مليون شخص في نحو  80ي الصمود. كل عام، يساعد البرنامج حوال
 

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

@WFP_AR  التصالاأو  وفيسبوك: 
 

 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجعبير عطيفة
 4352 663 20106+، جوال: 2600، توصيلة  1730 2528 202 + هاتف:

 etefa@wfp.orgabeer.بريد إلكتروني: 

 

 األغذية العالمي، القاهرة،  برنامج ،دينا القصبي
 15218882 2010+جوال: ، 2614، توصيلة  1730 2528 202 + هاتف:

  dina.elkassaby@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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