
 

  

 

 

 
 صحفي بيان

 فلسطين الجئي لدعم ياباني تبرع
 
 0202 شباط 02

 الشرقية القدس
 

 األمم لوكالة العام المفوض نائب إيليس مارغوت قامت هللا، برام قلنديا تدريب مركز في عقد احتفال خالل
 جونيا من تقريبا دوالر مليون 01 بقيمة سخي تبرع بقبول( األونروا) فلسطين الجئي وتشغيل إلغاثة المتحدة

 .الفلسطينية الوطنية السلطة لدى اليابانية الحكومة وممثل الفلسطينية بالشؤون الخاص السفير ماتسورا
 

 ،"للوكالة بالنسبة بالتحديات مفعمة أنها أخرى مرة السنة هذه تثبت" إيليس السيدة قالت التبرع، هذا قبولها ولدى
 والذي السخي الدعم كان لطالما. المنطقة أرجاء مختلف في فلسطين ئيلالج بالنسبة تحديا أكثر وهي بل" مضيفة
 في األساسية خدماتها على بالمحافظة لألونروا السماح في حاسما اليابان من تسلمناه والذي عليه االعتماد يمكن
 ".وماسة طارئة احتياجات خلق على عملت التي الملحة الطوارئ لحاالت وباالستجابة والصحة التعليم
 

 في فلسطين لالجئي الصحية األونروا أنشطة لدعم( دوالر مليون 02) الياباني التبرع هذا غالبية وسترصد
 تقديم على الوكالة لمساعدة دوالر مليون 7,3 من يقارب ما تخصيص سيتم فيما المحتلة؛ الفلسطينية األراضي
 أجل من دوالر مليون 0,7 بلغم سيذهب فيما سورية في وتعليمية صحية وخدمات طارئة غذائية معونات
 حوالي التبرع هذا من وسيستفيد. لبنان في سورية من فلسطين الجئي الحتياجات االستجابة على الوكالة مساعدة
 .ولبنان وسورية غزة وقطاع الغربية الضفة في فلسطيني الجئ مليون 0,02
 

 ملتزمون اليابان في نحن" وقال سطين،فل الجئي لمجتمع الياباني الدعم استمرار على ماتسورا السفير وأكد
 األمور هذه إن. إليها يحتاجون التي والدعم للخدمات الوصول سبل لهم تتوفر أن على فلسطين الجئي بمساعدة

 لم ما مشرق عام تحقيق أجل من العمل يستطيعون ال أنهم إال أساسية، تعد – الصحية والرعاية والغذاء التعليم –
 ".االحتياجات هذه تلبية يتم
 
 بدعم بسخاء واستجابت عدة، سنوات طوال لألونروا رئيسا شريكا تكون أن على اليابانية الحكومة دأبت وقد

 ،0737 عام منذ لألونروا االستشارية اللجنة في عضوا وباعتبارها. المنطقة أرجاء سائر في األونروا برامج
 .للوكالة العام فوضللم حيويين ودعم نصح بتقديم أيضا اليابان قامت فقد
 

 --- انتهى ---
 

 عامة معلومات
 بتقديم تفويضها وتم ،0727 عام في العامة الجمعية من بقرار المتحدة لألمم تابعة كوكالة األونروا تأسست

 المساعدة بتقديم مهمتها وتقتضي. لديها المسجلين فلسطين الجئي من ماليين خمسة لحوالي والحماية المساعدة



 كامل تحقيق من ليتمكنوا غزة وقطاع الغربية والضفة وسورية ولبنان وسورية األردن في ينفلسط لالجئي
 على األونروا خدمات وتشتمل. لمحنتهم عادل لحل التوصل يتم أن إلى وذلك البشرية التنمية مجال في إمكاناتهم

 .الصغير واإلقراض المخيمات ينوتحس التحتية والبنية االجتماعية والخدمات واإلغاثة الصحية والرعاية التعليم
 
 المتزايد العدد به تسبب والذي الخدمات على المتزايد الطلب مستوى لألونروا المالية التبرعات تواكب لم

 على تعمل والتي للوكالة العامة الموازنة فإن لذلك، ونتيجة. المتفاقم والفقر المتنامية والحاجة المسجلين لالجئين
 من تعاني وهي عام كل في بدأت قد% 73 بنسبة الطوعية التبرعات على تعتمد والتي هال الرئيسة األنشطة دعم

 .دوالر مليون 65مقداره ما العامة الموازنة في الحالي المالي العجز ويبلغ. كبير متوقع عجز

 
 :ب االتصال يرجى المعلومات، من للمزيد

 غانيس كريستوفر
 لألونروا الرسمي الناطق
 +279( 0)45 020 0127: خلوي
 + 730( 2)0 287 2013: مكتب

c.gunness@unrwa.org 

 مشعشع سامي
 العربية باللغة لألونروا الرسمي الناطق
 +730( 2)22 001 8072: خلوي
 +730( 2)0 287 2302: مكتب

gs.mshasha@unrwa.or 
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