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برنامج األغذية العالمي في تقديم  تدعممساهمة جمهورية كوريا 

 مساعدات غذائية لالجئين السوريين في العراق

 
من  أمريكي مليون دوالر 1.5رحب برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة بمساهمة قدرها  - بغداد

قليم كردستان إفي  من المستضعفين ف الجئ سوريأل 30 لنحومساعدات غذائية  جمهورية كوريا لتقديم
 العراق لمدة شهرين.

 
يوب، سفير جمهورية كوريا لدى العراق: "في أعقاب النزاع كانت جمهورية كوريا -قال سونغ وونغو 

بحنا اآلن أصولكننا " ".برنامج األغذية العالمي من بينهاتحصل على مساعدات غذائية من عدة جهات 
 حقا   نأملو ، ا  بلد 30ظ على شراكة قوية مع برنامج األغذية العالمي في أكثر من امانحين ونسعى للحف

 ."ن وأسرهم في العراقو ن السوريو الالجئبشدة  يحتاج إليهاأن تقدم هذه المساهمة اإلغاثة التي 
 

إلى العراق.  التي فرتورية سال سربعض األبتقديم مساعدات غذائية لبرنامج لستسمح هذه المساهمة ل
لعراق، سيحصل كل فرد لكترونية التي يقدمها البرنامج للمستضعفين في ااإل الغذائيةبطاقات الومن خالل 
من المتاجر المحلية.  هاغذية التي يفضلونلشراء األشهريا   ا  أمريكيا  دوالر  19سرة على من أفراد األ

باإلضافة إلى أنها  التي يرغبون فيها،الغذائية ر وشراء المواد اختيالألسر حرية  توفرمساعدات النقدية فال
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 نظرا  والمنتجين السوق المحلية  مما يعود بالنفع علىتعزز االقتصاد المحلي من خالل ضخ األموال فيه 
 زيادة الطلب على المنتجات والسلع.ل
 
التبرع السخي الذي جاء في "بفضل هذا  :غذية العالمي في العراققالت سالي هيدوك، ممثل برنامج األو 

األسباب الكامنة وراء ضعف  التصدي إلىالوقت المناسب من جمهورية كوريا، سيواصل البرنامج 
زيادة االعتماد على النفس لألسر وتقليل الحاجة إلى والعمل على الالجئين السوريين في العراق 

 ".الدولية في المستقبل اتالمساعد
 
التي يقدمها  الغذائيةلدعم المساعدات  يأمريكمليون دوالر  4.8 كوريا جمهورية، قدمت 2014منذ عام و 

 في العراق.  السوريين لالجئينغذية العالمي برنامج األ
 
 #                                            #                    # 

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 

 بلدا . 80مليون شخص في نحو  80الصمود. كل عام، يساعد البرنامج حوالي 
 

تويتر  تابعتنا علىوم www.wfp.org/ar  ى زيارةللحصول على مزيد من المعلومات، يرج
@WFP_AR  التصالاأو  وفيسبوك: 
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