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من أجل إعادة  يتعاونان برنامج األغذية العالميوالحكومة اليابانية 

 إعمار العراق

رحب برنامج ي ،واالضطرابات اتأربع سنوات من الصراع بعد مع دخول العراق مرحلة جديدة – بغداد
جهود  دعموذلك ليين دوالر أمريكي مال 10 بلغتاليابانية األغذية العالمي بمساهمة مقدمة من الحكومة 

لدعم الالجئين  التعافي وا عادة اإلعمار في العراق. على أن يستخدم جزء من هذه المساهمة أيضا  
 السوريين الذين يعيشون في العراق.

 
درارو كسب الرزق برنامج على توسيع نطاق أنشطة توفير سبل الوسوف تساعد المساهمة اليابانية   ا 

ة الزراع قطاع . وترمي هذه األنشطة إلى إنعاششخص من العراقيين المستضعفين 9000الدخل لتشمل 
 من خالل إعادة تأهيل القنوات وأنظمة الري التي تضررت بسبب القتال.

 
 تقدم وال زالتاليابان كانت وقال السيد فوميو إيواي، وزير اليابان لدى العراق: "على مدار أربع سنوات، 

تنظيم داعش اعتداءات  من والالجئين السوريين في العراق المتضررين ينالعراقي للمستضعفينمساعداتها 
دوالر أمريكي  ماليين 10 البالغةالمساهمة  هذه " وأضاف: "وتأتي.تكميليةال اليابان موازنةمن خالل 

هود إعادة المجموعة الجديدة من المساعدات اإلنسانية وجضمن والمقدمة لبرنامج األغذية العالمي 
مساعدة  وستواصل اليابانمليون دوالر أمريكي.  100التي تصل إلى حوالي الستقرار إلى العراق ا

النازحين والعائدين والالجئين والمجتمعات المضيفة في العراق، بينما تدعم الجهود العراقية المبذولة 
 لتحقيق التنمية."

 
 23000ية لمدة سبعة أشهر إلى من أجل تقديم مساعدات غذائ وسوف ُتستخدم هذه المساهمة أيضا  

القسائم اإللكترونية الذي يقدمه برنامج  نظامكردستان العراق من خالل  إقليمالجئ سوري يعيشون في 
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لشراء  ا  شهري دوالر أمريكي لكل شخص 19األغذية العالمي. وتقدم القسائم اإللكترونية لالجئين مبلغ 
   حلية.المواد الغذائية حسب اختيارهم من المتاجر الم

 
، ا  أن الوضع في العراق ال يزال هش بما: "العراق برنامج األغذية العالمي في ممثلسالي هايدوك،  قالتو 

، بينما نعمل في الوقت نفسه على بناء احتياجا  تقديم المساعدات إلى األسر األكثر  نحتاج إلى مواصلة
على اليابان من  دوما  برنامج األغذية العالمي  يعتمداالستقالل االقتصادي للشعب العراقي." وأضافت: "

نحو  للمضي قدما  دعم البالد المتواصل بالتزام اليابان توضح  أجل دعم العراق، وهذه المساهمة األخيرة
 بناء مستقبلها."

 
تدعم أنشطة برنامج األغذية العالمي من خالل مساهمات بلغت  وال تزال اليابان كانت، 2014ومنذ عام 

المساعدات  من أن يقدم المزيد من البرنامج المساهماتهذه  مكنتيون دوالر أمريكي. وقد مل 60.3
 .في العراق شد احتياجا  األوالالجئين السوريين  لعراقيينإلى االغذائية 

 

#                                            #                    # 
هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع. يقوم البرنامج بتقديم  نامج األغذية العالميبر 

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على 
 بلدا . 80مليون شخص في نحو  80الصمود. كل عام، يساعد البرنامج حوالي 

 

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

@WFP_AR  التصالاأو  وفيسبوك: 

 

 ، بغداداألغذية العالمي،  برنامج ،سيف الطاطوز
 6198 915 780 (0) 964+جوال: 

  saif.altatooz@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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