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مع  لتوفير المساعدات الغذائية اليابان تدعم برنامج األغذية العالمي في العراق
 ( 19-كوفيد) كورونا فيروس جائحةاستمرار 

 

مليون دوالر أمريكي من حكومة  6.4( مساهمة قدرها WFPتلقى برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة ) - بغداد
في المخيمات لمدة خمسة أشهر من خالل المساعدات الغذائية الشهرية، داخليًا ألف نازح  40اليابان لدعم ما يقارب 

  أشهر. 10من  أكثرمشاريع عمل على مدى الل خفرد آخرين في المجتمعات الحضرية من  15,000و
 

من  الحضريةسبل كسب العيش في المناطق لوتساعد مساهمة اليابان العوائل النازحة في العراق، باإلضافة إلى مشاريع 
 .19-لعمل خالل أزمة كوفيدإلى العودة لودعم األشخاص من الفئات الهشة  ،بناء القدرة على الصمودل أج
 

مليون دوالر أمريكي كمساعدات  500"قدمت اليابان أكثر من  :كوتارو سوزوكي سفير اليابان لدى جمهورية العراقوقال 
. باإلضافة إلى ذلك، قررت اليابان هذا العام تقديم 2014إنسانية لألشخاص المتضررين من األزمة في العراق منذ عام 

مليون دوالر أمريكي بما في ذلك هذا المشروع الذي ينفذه برنامج األغذية  50حزمة مساعدات جديدة للعراق تصل إلى 
الفئات الهشة من و  داخلياً  "إنني أشيد بجهود برنامج األغذية العالمي المستمرة والدؤوبة لمساعدة النازحين وأضاف: "العالمي.

خالل مبادراته لسبل كسب العيش في المناطق الحضرية. تتمنى اليابان حكومُة وشعبًا أن تخفف هذه المشاريع من معاناة 
 ".، وأن تمهد الطريق للسالم ولمستقبل مشرق 19- ، ال سيما في ظل التأثير الخطير لفيروس كوفيدوالمستضعفينالنازحين 

 
وكانت اليابان من أوائل المانحين الذين ساهموا في العمل اإلنساني المنقذ للحياة الذي يقوم به برنامج األغذية العالمي إلى 

ت إلى مناطقهم. جانب مشاريعه التنموية في العراق، مما ساعد العوائل على إعادة بناء حياتهم عند عودتهم من المخيما
 19-كوفيد  لجائحةالتي تم تقديمها استجابة  -من خالل دعم مبادرات سبل كسب العيش في المناطق الحضرية  ،واآلن

يمكن لليابان وبرنامج األغذية العالمي المساعدة في التخفيف من أعباء فقدان الدخل الذي يعاني منه العمال الذين يعتمدون 
 سمي نتيجة للوباء ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية الفورية.على العمل اليومي أو المو 

 
الدعم السخي الذي تقدمه اليابان في دعم العوائل  يساعدممثل برنامج األغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج: " وقال

في المناطق  األسر المستضعفة إلى جانبفي المخيمات التي تعتمد على المساعدات اإلنسانية من برنامج األغذية العالمي، 



 

 2من   2الصفحة 

لحضرية "إن مبادرات سبل كسب العيش في المناطق ا ."الحضرية التي تحتاج إلى مثل هذه المشاريع التنموية في أحيائها
تعني أن اآلالف من المشاركين يمكنهم كسب الدخل وتغطية احتياجاتهم الغذائية. وفي بيئة متغيرة، ومع ارتفاع حاالت كوفيد 

 ."في العراق األسريحدث فرًقا حقيقًيا في حياة  هاوشعب في العراق، فإن الدعم من حكومة اليابان 19-
 

فرد،  43,000يش الحضرية في جميع أنحاء البالد دخل مؤقت لما يقارب وفي العام الماضي، وفرت مشاريع سبل كسب الع
ودعمت البيئة المجتمعية وتحسين محيطها من خالل زراعة األشجار وتطهير الحدائق العامة وتنظيف وتجديد المدارس 

 ء الفتاتهاطالة والمراكز الصحية ودور األيتام ومركز للصم والبكم والمكفوفين ومكتبة مركزية وتنظيف الطرق وإعاد
 .2021يتم التخطيط لمبادرات مماثلة في عام و . المرورية عالماتوال

 

  #   #   # 

إنقاذ ب قومت أكبر منظمة إنسانية في العالم  وهو. 2020برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسالم لعام 
يتعافون  ناس الذين لل االزدهارالسالم واالستقرار و  نحو سبيلتمهيد المن أجل الغذائية  ةالمساعدستخدم تاألرواح في حاالت الطوارئ و 

 .ر المناختغي  آثار من النزاعات والكوارث و 
 

 و WFP_AR  @WFP_Iraq@تويتر تابعتنا علىمأو ،  www.wfp.org/arللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة
 التصال:اأو ، يسبوكف
 

 4522 663 20106+جوال: ، األغذية العالمي، القاهرة ، برنامجريم ندا
 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 
 0962 915 780 964+جوال: ، اربيلبرنامج األغذية العالمي,  ،شارون رابوس
 sharon.rapose@wfp.org بريد إلكتروني:
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