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 لتوفير العالمي األغذية برنامج يدعم لإلغاثة سلمان الملك مركز
 وبنجالديش اليمن إلى الضرورية الغذائية المساعدات

 

 لإلغاثة سلمان الملك مركز من بمساهمة المتحدة لألمم التابع العالمي األغذية برنامج رحب – الرياض

 العاجلة الغذائية المساعدات لتوفير البرنامج سيستخدمها أمريكي دوالر مليون  18.6 بمبلغ االنسانية واألعمال

 .بنجالديش في بازار كوكس منطقة في المضيفة والمجتمعات الروهينجا الجئي دعملو  اليمن إلى

 

 يعرب: "الخليجي التعاون  مجلس دول لمنطقة العالمي األغذية برنامج مكتب مدير الوردات، هللا عبد وقال

 وقتال في أتيت تيال لإلغاثة سلمان الملك مركز من ةالمقدم للمساهمة هامتنانعن  العالمي األغذية برنامج

 مع عملنا لقد: "وأضاف." المركز مع المستمرة شراكتنا يثمن كما لألزمتين، البرنامج استجابة المناسب لدعم

 "جًا.احتيا األشد الفئات إلى للوصول شراكتنا الستمرار ونتطلع إنشائه منذ المركز

 

 المساعدات لتوفير أمريكي دوالر مليون  17.6البرنامج  يستخدم سوف للمساهمة، ةاإلجمالي القيمة ومن

 الغذائية حصصال توفير طريق عن أشهر ثالثة لمدة اليمن في شخص ألف 500 من يقرب ما إلى الغذائية

 شخص مليون  18 يعلم نحو ال حيث العالم في الجوع أزمات أسوأ من واحدة اً حالي اليمن واجهيو . القسائم أو

 .التالية وجبتهم على سيحصلون  أين من

 



 

 4من   2الصفحة 

 إلى الغذائية المساعدات تقديم من العالمي األغذية برنامجسيمكن  دوالر، مليون  يعادل الذي المتبقي، المبلغو 

 الجئ ألف 880 يتجاوز عدد ويعيش. أشهر ثالثة لمدة الروهينجا الجئي من محتاج ألف 28 حوالي

 ال والتي – بنجالديش في المناطق أفقر من واحدة وهي – بازار كوكس منطقة في المخيمات في روهينجي

 .العاجلة للمساعدة تحتاج تزال

 

 الملك مركز على العام المشرف الملكي بالديوان المستشار، الربيعة العزيز عبد بن هللا عبد الدكتوروقال 

 لتنفيذ ةاالتفاقيهذه  وتأتي البرنامج مع الدائمة للشراكة ارتياحانا عن نعبر" :اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان

 في بازار كوكس مخيمات في القاطنين اجالروهين لمهجري  الغذائي لألمن اإلنسانية االستجابة مشروع

 االستجابة مشروع لتنفيذ والبرنامج المركز بين مشتركال تعاون فهي جزء من ال الثانيةأما االتفاقية . بنجالديش

 "ن.اليم في المجاعة حدوث لتفادي والمستدامة والمتكاملة الفورية

 

 ،الربيعة هللا عبد الدكتور بحضور الرياض في عقدت التي التوقيع مراسم يتين خاللاالتفاقعلى  توقيعال تم وقد

 القطري  المدير الوردات، هللا عبد والسيد اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركز على العام المشرف

 .الخليجي التعاون  مجلس دول لدى العالمي األغذية لبرنامج

 

 ومنذ. للمملكة الدولية اإلغاثة جهود بتنسيق تضطلع سعودية مؤسسة هو سلمان الملك مركز أن بالذكر وجدير

 العالمي األغذية برنامج إلى أمريكي دوالر مليون  200 بمبلغ المركز قدم ،2015 عام في المركز عمل بدء

  .اً بلد 20 من أكثر في الغذائية المساعدات مشروعات لصالح
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 تقديم وفي الجوع لمكافحة اإلنساني العمل مجال في الشراكة لتعزيز الجانبان يسعىوأضاف الربيعة: "

 "العالم. في والمنكوبين للمحتاجين الغذائية األوضاع تحسين وكذلك الطوارئ  حاالت في الغذائية المساعدات

     #  #  # 

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
 

  فيسبوكو  WFP_AR@ تويتر تابعتنا علىوم  www.wfp.org/ar للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
 :التصالاأو 
 

 األغذية العالمي، القاهرة، برنامج، ريم ندا
 4522 663 20106+جوال: 

 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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