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 الفلسطينيةالسفير الياباني لدى السلطة 

 في قطاع غزة الغذائية لمساعداتلتوفير ا برنامج األغذية العالمي يزور مشاريع 

اليابان لدى السلطة الفلسطينية السيد تاكيشي أوكوبو اليوم بزيارة في مدينة غزة  سعادة سفيرقام  -قطاع غزة
وزارة والتابع لألمم المتحدة برنامج األغذية العالمي  كل من الغذائية التي ينفذها ساعداتإلى مركز لتوزيع الم
م ية بامسئئئتمرار في دعالتزام الحكومة اليابان على السئئئيد أوكوبو أكد. وخالل زيارته هذه الشئئئئون اماتماعية
 الغذائية للفلسطينين الذين يعانون انعدام األمن الغذائي.  مشاريع المساعدات

مواد غذائية عينية بتمويل من الحكومة على سئئئئئئئاعدات الغذائية حتئئئئئئئل المسئئئئئئئتفيدون وفي مركز توزيع الم
اليابانية، م سئئئيما دقيل الطحين المدعم بالفيتامينات والمعادن، بافةئئئافة إلى معلبات سئئئما التونا المنتاة في 

 كترونية الخاصمتار مشئئئئارا في مشئئئئروم الغسئئئئائم الغذائية افلإلى اليابان. كما قام السئئئئيد أوكوبو بزيارة 
ات وحدة تحكم طرفية شبيهة بآلة بطاقتستخدم المتاار المشاركة في المشروم  غذية العالمي، حيثببرنامج األ

يغوم المسئئئئتفيدون بتمرير بطاقات قسئئئئائم  اتئئئئحتينا الغذائية فيها لشئئئئرال أغذية منتاة محليا من و امئتمان
المامدة  واتالخةروالبيض، والحليب ومشتغاته،  وعةالماممحددة من المواد الغذائية. وتشمل هذه  ماموعة

ر برنامج يوف ،وغيرها من المواد التي يكون للمسئئئئئئئتفيدين الحرية في انتغائها وفغا لرغباتهم. وفي قطام غزة
شئئئئخص من خالل الغسئئئئائم الغذائية افلكترونية التي  75,000الغذائية لما عدده سئئئئاعدات األغذية العالمي الم

 . ا  متار 75لدى شبكة من المتاار المحلية يتل عددها إلى  يمكن استخدامها

وقال سئئعادة السئئفير تاكيشئئي أوكوبوبااليابان على مدار العغود الماةئئية هي في طليعة الاهود الدولية الهادفة 
الاوم والفغر في العالم، ومن منظور األمن البشئئئئئئئرا هذا ما تعمل على تحغيغه في األراةئئئئئئئي  كافحةإلى م

ي فاستظل اليابان ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في سعيه فقامة دولة تعيش  بالفلسطينية بالتحديدا، مةيفا  
 ا.مااورةول الالدزدهار مع اسالم وأمن و

الوقت  يتم من خالله توفير الوتول إلى األغذية التحية وفي مبتكرا   أسلوبا  وتعتبر الغسائم الغذائية افلكترونية 

قام برنامج األغذية العالمي  ،2011األعمال التغيرة وتحفيز امقتتاد المحلي. فمنذ عام ذاته دعم تطور 

لية المحمليون دومر أمريكي في امقتتاد الفلسطيني من خالل شرال المواد الغذائية  170بةخ ما يزيد عن 

 م سيما من خالل مشروم الغسائم الغذائية املكترونية. 



 قدرته زاد منباولة في متنع لمنتاات الحليب والذا  وخالل زيارته لغطام غزة قام السفير الياباني أيةا  

 بعد أن بدأ بتوفير منتااته لمشروم الغسائم الغذائية افلكترونية.  2011منذ عام  بنسبة كبيرة يةنتااام

ة تهدف لألسر المشاركة في مشروم الغسائم الغذائية افلكتروني عن التغذية كما تفغد سعادة السفير حلغة تثغيفية
ومن خالل ندوات حول النظام الغذائي السليم والنظافة النظام الغذائي السليم. اتبام  بشأنلديها إلى زيادة الوعي 

 نظامها الغذائي دون الحااة إلى إنفال المزيد من المال. كيفية تحسين تتعلم األسر ، واألكل التحي هيوالط

وقالت دانييال أوين، المدير الغطرا وممثل برنامج األغذية العالمي في فلسطينب انأمل من خالل دعم الحكومة 
لي ، وكذلا دعم امقتتاد المحاألكثر فغرا  اليابانية لنا من امستمرار في تأمين امحتيااات الغذائية لألسر 
 .اواألعمال التغيرة من خالل الغسائم الغذائية افلكترونية المبتكرة

مليون دومر أمريكي لبرنامج األغذية  40خالل العغد األخير قدمت اليابان ما يزيد عن رة إلى أنه اتادر افشو

أكبر  أحد انحدى أكبر المانحين الثالثة له بافةافة إلى كون اليابي في فلسطين مما اعل من اليابان إالعالم
 لبرنامج األغذية العالمي.    المانحين عالميا  
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هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الاوم. يغوم البرنامج بتغديم المساعدات  برنامج األغذية العالمي

 كل عام وفيبنال قدرتها على التعافي. لتحسين التغذية و مع الماتمعات حامت الطوارئ ويعملالغذائية في 

 بلدا . 80مليون شخص في  80كثر من المساعدات ألالبرنامج 

 

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

 وفيسبوك 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 ياسمين أبو العسل، برنامج األغذية العالمي، 

  546773170 972+ب هاتف

 yasmin.abuelassal@wfp.org :بريد إلكتروني

 

 يوكي إغاراشي، الممثلية اليابانية لدى السلطة الفلسطينية،

 mofa.go.jpyuki.igarashi@ بريد إلكترونيب
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