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العالمي يرحب باستمرار دعم الحكومة اليابانية  األغذيةبرنامج 

 للفلسطينيين الذين يعانون انعدام األمن الغذائي

 

بلغت  التابع لألمم المتحدة منحة لبرنامج األغذية العالميتبرعها بأعلنت الحكومة اليابانية اليوم عن  -رام هللا
من غير مليون ين ياباني( وذلك لدعم األسر الفلسطينية  260مليون دوالر أمريكي ) 2.6 حوالي قيمتها

 في قطاع غزة.  األشد احتياجا  الالجئين 



 القمحوبفضل الدعم السخي الذي قدمته اليابان لبرنامج األغذية العالمي، سيتمكن البرنامج من توفير دقيق 
ممن من غير الالجئين وألف فلسطيني  89لنحو  شهرين ونصف الشهرلمدة  المعزز بالفيتامينات والمعادن

عالي الجودة والمنتج في ستتيح المنحة للبرنامج شراء سمك التونا المعلب يعانون انعدام االمن الغذائي. كما 
ي يوفرها برنامج األغذية لتفي الحصص الغذائية ا أساسيا   . فهذا النوع من السمك الذي يشكل عنصرا  اليابان

سمك وألن ك والحديد. ، ال سيما فيتامين "أ" والزنوالمعادن بروتين والفيتاميناتالب العالمي هو مصدر غني
في وقت األزمات  بتخزين جزء منه الستخدامه البرنامجله فترة صالحية طويلة، يقوم  بالتونا المعل
 . عاجلةلالستجابة ال

يوم في رام هللا بحضور كل من تم التصديق على هذه المنحة اليابانبة خالل مراسم التوقيع على االتفاق ال
سعادة السفير تاكيشي أوكوبو، سفير اليابان لدى السلطة الفلسطينية، والسيد إبراهيم الشاعر، وزير التنمية 

 برنامج األغذية العالمي في فلسطين. المدير القطري لاالجتماعية الفلسطيني، والسيدة دانييال أوين، 

تزام المي في فلسطين: "نحن ممتنون اللوممثل برنامج األغذية العوقالت دانييال أوين، المدير القطري 
بين برنامج  المتينة . إن الشراكةلبرنامج األغذية العالمي في فلسطينة ودعمها المستمر الحكومة الياباني

لضمان استمرار المساعدات أكثر من أي وقت مضى غاية في األهمية األغذية العالمي واليابان في فلسطين 
 " .تحديات جمة في توفير الغذاء واحتياجات أساسية أخرى تي تواجهفي قطاع غزة وال ر األشد فقرا  لألس

خالل برنامج األغذية العالمي في فلسطين مشاريع المنح المقدمة من الحكومة اليابانية لأن تجدر اإلشارة إلى 
األكثر المانحين الثالثة  إحدىجعل اليابان مليون دوالر أمريكي، مما  40 تجاوزتالعشر سنوات الماضية قد 

 هذه المنح السخيةوأهم المانحين للبرنامج على المستوى العالمي.  أحدوكذلك  ،للبرنامج في فلسطين سخاء
من  ألشد فقرا  ألشخاص اتوفير المساعدات ل برنامج األغذية العالمي من مواصلة من الحكومة اليابانية مكنت

استثمر برنامج األغذية  2011فمنذ عام  االستثمار في االقتصاد المحلي.الفلسطينيين غير الالجئين وكذلك 
مليون دوالر أمريكي في االقتصاد الفلسطيني من خالل شراء المواد الغذائية  200العالمي ما يزيد عن 

 . االلكترونية شروع القسائم الغذائيةومالمحلية 

نحن مستمرون في دعم التدخالت الهادفة إلى تعزيز األمن اإلنساني ر تاكيشي أوكوبو: "وقال سعادة السفي
إلى التدخالت التي باإلضافة مناسبة، جودة الل توفير ما يكفي من الغذاء وبللشعب الفلسطيني وحمايته من خ

 تعيشللحياة  قابلةوإقامة دولة فلسطينية مستقلة  مصيره تقريرتساهم في إنجاز حق الشعب الفلسطيني في 
 ." لها إلى جنب الدول المجاورة بسالم وأمن وازدهار جنبا  

 ا  وداعم ا  وفي ا  اليابان كانت ومازالت، صديق" :االجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر، وزير التنميةالسيد  قالو
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا ، ودائما نشعر باالمتنان لهذا البلد العظيم 

على الدعم السخي في مجال المساعدات الغذائية خصوصا  ألهلنا في قطاع غزة. كما نثمن حكومة وشعبا 
ه من تأثير على حياة األشخاص الذين الدعم المستمر والشراكة الدائمة مع برنامج االغذية العالمي لما ل

 ."يعانون من ظروف معيشية صعبة
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هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع. يقوم البرنامج بتقديم المساعدات  برنامج األغذية العالمي
الغذائية في حاالت الطوارئ ويعمل مع المجتمعات لتحسين التغذية وبناء قدرتها على الصمود. كل عام، 

 بلدا . 80مليون شخص في نحو  80يساعد البرنامج حوالي 
 

تويتر  تابعتنا علىوم  www.wfp.org/ar جى زيارة للحصول على مزيد من المعلومات، ير

@WFP_AR  وفيسبوك 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

  ، برنامج األغذية العالمي/القدسياسمين أبو العسل

  546773170 972+ هاتف:

 yasmin.abuelassal@wfp.org :بريد إلكتروني

 

 ، الممثلية اليابانية لدى السلطة الفلسطينية،يوكي إغاراشي

 mofa.go.jpyuki.igarashi@ بريد إلكتروني:
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