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غذية العالمي يرحب بمساهمة اليابان لتوفير المساعدات برنامج األ

 في العراق الغذائية للنازحين العراقيين والالجئين السوريين

 

 7 بلغتالحكومة اليابانية مقدمة من  بمساهمة المتحدة لألممبرنامج األغذية العالمي التابع  رحب -بغداد

آالف من العائالت لمساعدات الغذائية الحيوية إلى سيتم استخدامها لتوفير اأمريكي، و دوالر ماليين

الذين يعيشون في الجئين السوريين بعض الألزمة الجارية في الموصل وكذلك العراقية المتضررة من ا

 .مخيمات في العراق

 

على الوصول إلى المحتاجين،  ةاليابان حريص" :قال السيد فوميو إيواي، السفير الياباني لدى العراقو

وخاصة العراقيين النازحين والالجئين السوريين الذين يعيشون في ظل ظروف قاسية بسبب الصراع 

 ."العاجلةلبية االحتياجات الغذائية برنامج لتالذلك من خالل يتم سوالدائر في الموصل، 

 

آالف  من بينهم – عراقي نازح 400,000لمساعدة ما يقرب من ه المساهمة برنامج هذالسيستخدم 

غذائية عائلية شهرية تحتوي على مواد  بحصص -المتضررين من جراء الصراع الدائر في الموصل 

غذائية أساسية مثل الطحين والحمص والملح والزيت والسكر. كما سيتم استخدام هذا التبرع لمساعدة 

برنامج والتي الالجئ سوري لمدة أكثر من شهر من خالل القسائم اإللكترونية التي يوفرها  65,000

شراء األطعمة التي يختارونها من المتاجر تمكنهم من واحد ال اً أمريكياً للفرددوالر 19تقدم لالجئين 

 .المحلية

 

هذا التبرع السخي من اليابان سيساعد " في العراق: غذية العالميقالت سالي هيدوك، ممثل برنامج األو

ا رواحهأ عانت من انعدام االستقرار وتعرضتالعراقية والسورية التي  األسر آلالفالطعام  توفيرعلى 

  ."الصراع العنيف بسببللخطر 

 

 

التزام حكومة اليابان على "تؤكد هذه المساهمة التي جاءت في الوقت المناسب  :ضافت هيدوكأو

 ."نحو التخفيف من معاناة األسر في العراق وفي المنطقة المتواصل
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اليابان التي منحتها المساهمات إجمالي جزء من هي العراق  إلىاليابان المقدمة من مساهمة هذه ال

الدعم برنامج من توفير ال تمكينل أمريكي مليون دوالر 85.2 والتي بلغت برنامج األغذية العالميل

 في أفريقيا وآسيا والشرق األوسط. بلداً  33في  ئي الضروريالغذا

 

 #                                            #                    # 

 

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. 80يون شخص في نحو مل 80الصمود. كل عام، يساعد البرنامج حوالي 
 

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

@WFP_AR  التصالاأو  وفيسبوك: 
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 4352 663 20106+، جوال:  2600، توصيلة  1730 2528 202 + هاتف:

 abeer.etefa@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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