
 

 
 
 
 

  
برنامج األغذية العالمي وسفارة اليابان من بيان صحفي مشترك 

  بالسودان
  

  2008 مايو 27
  

برنامج األغذية العالمي بالسودان اليابان تقدم مساعدة غذائية جديدة، و
  .ارتفاع أسعار الغذاءمجابهة رحب باالستجابة السريعة لي

  
وم  ا –الخرط احي وم    برن دة الي م المتح ابع لألم المي الت ة الع ة  امج األغذي ة الياباني لحكوم
امج بالسودان استجابة     )  مليون دوالر أمريكي  9.6( ين   اربلغ ملي  بم تها  لمساهم ات البرن لعملي

  .جوزيت شيران المدير التنفيذي للبرنامج حول ارتفاع أسعار الغذاء/ لنداء من السيدة
  
ك    لى تقديم المساعدة للقارة   ترآز اليابان بشكل متزايد ع    و و         وذل ؤتمر طوآي بصفتها مضيفة لم

  . مايو28 الذي سيبدأ في ) TICAD IV ( التنمية األفريقيةحولالدولي الرابع 
 

 التوقيع مع  مراسمآينرو أوشيداري، ممثل برنامج األغذية العالمي بالسودان، في    / وقال السيد 
 مايو بمكتب برنامج األغذية العالمي بالخرطوم       27في يوم   يويشي اشي السفير الياباني     / السيد

ة " ان لمجابه ة الياب ذا العمل السخي والسريع من حكوم امج به أثر البرن د ت اع أسعار لق ارتف
ذاء  ان ال   .  الغ س دور الياب ذا يعك ادي  وه ودان       قي ذاء بالس دة للغ ة المتزاي ة التكلف ي معالج ف

  ." واألماآن األخرى بالعالم
  

ان هي مساهم رئيسي وأضاف أوشيداري، الي  ة بالسودان وفي مسبق  اب ا الطارئ في عملياتن
دة تعكس         لذلك فان   و. عمليات اصالح الطرق بالجنوب    ذه المنحة الجدي ان   مدى اخالص   ه  الياب

ي  ا     ف هد ارتفاع ي تش عبة الت ات الص ذه األوق ي ه ودان ف اجين بالس اعدة األشخاص المحت مس
  ".لالسعار

  
ـ  سوسي غ ال ون دو9.6تخدم مبل ة     ملي ويا ذات القيم ذرة والص ة ال ذرة وخلط راء ال ي ش الر ف

ال                دى النساء واألطف ة ل ة سوء التغذي ل المساهمة     .  الغذائية العالية وفي محارب ة  وتمث المقدم
غ               ة تبل ون دوالر     47.8لبرنامج األغذية العالمي بالسودان جزءا من حزم من المساعدات     ملي

  .سيا والشرق األوسطألشخاص األآثر ضعفا بأفريقيا وآاليابانية ل
  

فير اشي ال الس والي  : "وق ة بح اعدة غذائي ديم مس ان تق ة الياب ررت حكوم د ق ون 100لق  ملي
ة      2008دوالر، بما في ذلك هذه المساعدة، في أواخر شهر يوليو             آاجراء طارئ استجابة ألزم

  .ارتفاع أسعار الغذاء المتفاقمة بالعالم
  

ودا، بصفته رئيسا                وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع أسعار الغ      وزراء ياسو فوآ ر رئيس ال ذاء، عب
اريخ       18لمجموعة الثمانية الكبار، في خطابات الى بان آي مون، األمين العام لألمم المتحدة بت
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ة             و          ابريل، عن نيته في اثارة الموضوع في قمة مجموعة الثماني دها في شهر يولي المزمع عق
  .بالمنتجع الجبلي الياباني الشمالي بطوآيو

  
المي في عام         ة الع امج األغذي لقد احتلت اليابان المرتبة الخامسة في ترتيب أآبر المانحين لبرن

ون دوالر 119، حيث ساهمت بحوالي  2007 د سبق أن ساهمت بحوالي  .   ملي ون 68وق  ملي
ا ة الع امج األغذي ام دوالر لبرن ه .  2008لمي خالل الع غ اجمالي ا يبل ديم م م تق ي السودان ت وف

  .2005 مليون دوالر منذ عام 78.5
      

ه         غ اجمالي المي              3.7وقد تلقى ما يبل ة الع امج األغذي ة من برن ون شخص مساعدات غذائي  ملي
 دينعدد المستفي ويتوقع أن يرتفع    .   مليون بدارفور  2.7، بما في ذلك      في شهر ابريل   بالسودان

و   اعديا لنح دارفور تص ون 3ب ا    شخص  ملي ر أيض ذي يعتب الي، وال ار الح م األمط الل موس خ
ة          " فجوة الجوع " ات الزراعي ل    من ا التي تسبق الحصاد، حيث تنفد المخزون ام الماضي وتق لع

  .امكانية الحصول على الغذاء من األسواق
   

المي بالسودان ا        وتمثل   ر      707لتي تكلف     العملية الطارئة لبرنامج األغذية الع ون دوالر أآب  ملي
والي             ى الت ة عل ة التي        و. عملية للبرنامج على نطاق العالم للسنة الرابع ل المساعدة الغذائي تمث

امج  دمها البرن دارفور 75يق انية ب اعدات االنس الي المس ن اجم ة م ي المائ ؤخرا .   ف م م د ت وق
  .ارتفاع أسعار الغذاءعكس  لت2008مراجعة ميزانية عام 

  
. 

#                             #                                 # 
 

 حيث يخطط لتقديم العون :مالعال  للشئون اإلنسانية فيمنظمةأكبر  هو برنامج األغذية العالمي

  . بلدا80 مليون شخص في حوالي 70الغذائي خالل هذا العام لما يزيد عن 
  

  :التصال أو ا Arabic/org.wfp.www  رة  زيا على مزيد من المعلومات، يرجىللحصول

  ،  5281730-2-20+: القاهرة، هاتف،األغذية العالمي برنامج هبة قنديل،
 Heba.Kandil@wfp.org:  ، بريد إلكتروني122348510-20+:محمول

 ، بريد 912179190-249+يال، برنامج األغذية العالمي، الخرطوم، هاتف ايميليا كاس

  org.casella@wfp.emilia: الكتروني
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