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برنامج األغذية العالمي  عملياتلدعم  منحة جديدة من الحكومة اليابانية
 في قطاع غزة

قيمة  ب التابع لألمم المتحدة منحة لبرنامج األغذية العالميتبرعها بأعلنت الحكومة اليابانية اليوم عن  -رام هللا

  في قطاع غزة. مليون ين ياباني( وذلك لدعم األسر الفلسطينية األكثر فقرا   440مليون دوالر أمريكي ) 4

لمدة  لقمحاوبفضل الدعم السخي الذي قدمته اليابان لبرنامج األغذية العالمي، سيتمكن البرنامج من توفير دقيق 

ستتيح المنحة للبرنامج شراء سمك ألف فلسطيني ممن يعانون انعدام االمن الغذائي. كما  92لنحو ثالثة أشهر 

الحصص  في أساسيا   وع من السمك الذي يشكل عنصرا  . فهذا النعالي الجودة والمنتج في اليابانالتونا المعلب 
امين "أ" ، ال سيما فيتبروتين والفيتاميناتالب ي يوفرها برنامج األغذية العالمي هو مصدر غنيلتالغذائية ا

 خدامهبتخزين جزء منه الست البرنامجله فترة صالحية طويلة، يقوم  بسمك التونا المعلوألن ك والحديد. والزن
 . عاجلةلالستجابة الفي وقت األزمات 

زام الحكومة تالمي في فلسطين: "نحن ممتنون اللوقالت دانييال أوين، المدير القطري وممثل برنامج األغذية الع
. إن ذائيةمن خالل توفير المعونات الغ اليابانبة ودعمها المستمر للفلسطينيين الذين يعانون انعدام االمن الغذائي

برنامج األغذية العالمي واليابان في فلسطين تمتد إلى ما يزيد عن عشر سنوات، وسوف نستمر الشراكة بين 
 ."انعدام األمن الغذائي كافحةمل في المستقبل سويا  في العمل 

المنحة اليابانبة خالل مراسم التوقيع على االتفاق اليوم في رام هللا بحضور كل من سعادة هذه تم التصديق على 
تاكيشي أوكوبو، سفير اليابان لدى السلطة الفلسطينية، والسيد شوقي العيسة، وزير الشئون االجتماعية السفير 

 مديرة برنامج األغذية العالمي في فلسطين.  ،الفلسطيني، والسيدة دانييال أوين

خالل  فلسطين برنامج األغذية العالمي فيمشاريع المنح المقدمة من الحكومة اليابانية لأن تجدر اإلشارة إلى 

األكثر المانحين الثالثة  إحدىجعل اليابان مليون دوالر أمريكي، مما  40 تجاوزتالعشر سنوات الماضية قد 

الياباني  يمكن هذا الدعموأهم المانحين للبرنامج على المستوى العالمي.  أحدوكذلك  ،للبرنامج في فلسطين سخاء
استثمر برنامج  2011ستثمار في االقتصاد المحلي. فمنذ عام السخي برنامج األغذية العالمي من مواصلة اال

مليون دوالر أمريكي في االقتصاد الفلسطيني من خالل شراء المواد الغذائية  170األغذية العالمي ما يزيد عن 

 . االلكترونية المحلية ال سيما من خالل مشروع القسائم الغذائية



"اليابان لديها إيمان عميق بأن القضاء على الجوع أمر يمكن تحقيقه. ونحن وقال سعادة السفير تاكيشي أوكوبو: 
 نؤمن بالدور الكبير الذي يلعبه برنامج األغذية العالمي لكسر حلقة الجوع من خالل تنفيذه ألنظمة غذائية فعالة.

 قه." في إطار ضمان األمن اإلنساني الذي طالما سعت اليابان إلى تحقيتماما  صبهذه المشاريع ت

 كومةالح من السخية المنحة هذه" :السيد شوقي العيسة، وزير الشئون االجتماعية الفلسطيني قالمن جهته 
 الشعبين نبي التاريخية الصداقة عمق تعكس غزة، قطاع في أخوتنا األخص وعلى فلسطين، لفقراء اليابانية
 من له لما ميالعال األغذية برنامج مع لشراكتنا المستمر الدعم لهذا االمتنان ببالغ نشعر. والفلسطيني الياباني
 ".الغذائي األمن انعدام يعانون الذين األشخاص حياة على تأثير
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هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع. يقوم البرنامج بتقديم المساعدات  برنامج األغذية العالمي

 كل عام وفيبناء قدرتها على التعافي. لتحسين التغذية و مع المجتمعات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعمل

 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+ :هاتف

 yasmin.abuelassal@wfp.org :بريد إلكتروني

 

 يوكي إغاراشي، الممثلية اليابانية لدى السلطة الفلسطينية،

 mofa.go.jpyuki.igarashi@ بريد إلكتروني:
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