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  والكويت العالمي األغذية برنامج بين الشراكة يعزز الكويت مكتب افتتاح
سيقوم . و في دولة الكويت له كتبم أول هذا األسبوع ج األغذية العالمي لألمم المتحدةبرنام افتتح-مدينة الكويت 

مقره  منتعاونه المستمر مع الحكومة الكويتية والقطاع الخاص والشركاء اآلخرين في البالد، المكتب بمواصلة تعزيز 
  مدينة الكويت.ب بيت االمم المتحدة في

  

وعبد اهللا  ،نائب وزير الخارجية الكويتيخالد الجاراهللا  معالي السيدبين  يةاتفاقاالفتتاح الرسمي توقيع  وشهدت مراسم
  .مجلس التعاون الخليجيالوردات، مدير برنامج األغذية العالمي في منطقة 

  
السيد/ عمر برئاسة في الكويت  تواجداً اآلن  أصبح له "إننا نقدر أن برنامج األغذية العالمي: الجاراهللا معالي السيدوقال 

نثمن عمل برنامج األغذية العالمي في أشد البيئات صعوبًة من  نحن" :العيسى، وهو مواطن كويتي". ثم أضاف قائالً 
  ."أجل الوصول إلى المحتاجين ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا معاً 

 
التي يقوم بها برنامج األغذية العالمي على  مويةعمليات التنالركيزة داعمة لعمليات الطوارئ و  وال تزال كانت الكويت

برنامج خطوات ملموسة نحو التخفيف من وطأة الجوع الالكويت و  اتخذتالمستوى الدولي. ومن خالل شراكة طويلة األمد، 
  في العالم. احتياجاً أشد الناس  من لدى بعض

  
عقود، واالفتتاح الرسمي لمكتب برنامج األغذية العالمي  منذمع دولة الكويت  نحن نعمل" في السياق نفسه: قال الورداتو 

  ".الجوع القضاء التام علىأمر حيوي لمساعدتنا في هي "شراكتنا مع الكويت  :أضاف" و .شراكتنافي اليوم هو عالمة بارزة 
  

في دعم المساعدات اإلنسانية، وقد استضافت ثالثة مؤتمرات دولية لجمع التبرعات لسوريا. وخالل  بدور مهمالكويت  تقوم
، 2006منذ عام و أموال لدعم االحتياجات اإلنسانية لماليين السوريين المحتاجين. تقديم كل مؤتمر، تعهدت الكويت ب

  غذية العالمي في جميع أنحاء العالم.لعمليات برنامج األ أمريكي مليون دوالر 139ساهمت الكويت بأكثر من 
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شرق و  آسياووسط  أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة العالمي األغذية لبرنامج اإلقليمي المدير هادي، مهند وقال
 هذاوأضاف: " ".الكويتية العاصمة في مكتبنا افتتاحُتوجت ب التي األمد طويلة الشراكة بهذه للغاية فخورون نحن: "اأوروب
 الشيخ الكويت دولة أمير قيادة تحتاألمر الذي،  السنين، مر على الكويتيين والسخاء الضيافة لحسن حقيقي انعكاس هو

  ."المحتاجين من لماليينا لمساعدة للحياة المنقذ الغذاء بتوفير للبرنامجسمح  ،الصباح الجابر األحمد صباح

#   #   #    

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 
  :تصالال اأو 

 
 96569996601+جوال:  ،الكويتاألغذية العالمي،  برنامج مر العيسى،ع

 omar.alessa@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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