
 بيان صحفي

Via Cesare Giulio Viola 68/70, 00148 Rome, Italy | Telephone: +39 06 65131  Fax: +39 06 6590 632/7 

 

 2018 تشرين األول/كتوبرأ 3

من خالل في العراق النازحة  األسرجمهورية كوريا الجنوبية تدعم 
 النقدية  المساعدات

مليون دوالر أمريكي من جمهورية كوريا  1.5 بلغتسيتمكن برنامج األغذية العالمي بفضل مساهمة  – بغداد
من خالل  ينعراقيال ينمستضعفمن النازح  68,000النقدية لحوالي  المساعداتالجنوبية من توفير 

 بطاقات اإللكترونية والحواالت النقدية عبر الهواتف النقالة.ال

جمهورية كوريا الجنوبية عن سعادتها  تعرب: "السيد سونغ وونغ يوب العراق لدىقال سعادة سفير كوريا و
وستدعم المساهمة اإلنسانية العاجلة في العراق.  لالحتياجات لالستجابةالمجتمع الدولي  لتضافر جهودها مع

الجوع وسوء التغذية في العراق وباألخص النساء  تهدف إلى مساعدة الناس الذين يعانونأنشطة الكورية 
 واألطفال."

الفرصة لهم  وإتاحةالعراقية النازحة  لألسرالنقدية  المساعداتة العالمي على توفير األغذي يعمل برنامجو
تعزيز تساهم الحواالت النقدية أيضًا في تنويع نظامهم الغذائي. وبين العديد من المواد الغذائية ومن  لالختيار
 .أيضاً  المزارعين تدعمالمحلي إذ تنعش األسواق و االقتصاد

بما أن الوضع في رنامج األغذية العالمي في العراق: "بل القائم بأعمال المدير القطريمد، حمها أ قالتو
وفي الوقت نفسه ندعم األكثر ضعفًا  المساعدات لألسرتوفير ن نستمر في علينا أالعراق ال يزال هشًا، 

العالمي على برنامج األغذية  عتمداالقتصادي. ولطالما ا واستقاللهمبناء حياتهم جهود الناس إلعادة 
لتزام كوريا تؤكد هذه المساهمة األخيرة على مدى العراق ولتقديم الدعم وبية في جمهورية كوريا الجن

 قدمًا." لمساعدة العراق في المضي المتواصل

يون دوالر مل 6.3 بتقديم مساهمات بلغت نحوقامت كوريا بدعم أنشطة برنامج األغذية العالمي في العراق 
الغذائية  حجم المساعداتمن زيادة  المساهماتبرنامج بفضل هذه القد تمكن . و2014أمريكي منذ عام 

 في العراق.األشد احتياجًا يين والالجئين السوريين نازحين العراقلل

#   #   #    

 مهمته إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ وتغيير حياة الماليين من خالل –برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 
يعانون للناس الذين بلدًا في مختلف أنحاء العالم على توفير الغذاء  80في أكثر من  البرنامج التنمية المستدامة. ويعمل

 .من النزاعات والكوارث، باإلضافة إلى إرساء األسس لمستقبل أفضل
 

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