
 

 

 

 

  

  بيان صحفي / للنشر الفوري 

  

 بمشاركة ألف من طلبة المدارس في غزة 
 انطالق فعالية تحليق الطائرات الورقية تضامنًا مع الناجين من الزلزال الياباني

  

 2015اذار  10
 غزة

ومؤازرة مستمرة من في الذكرى الرابعة ألقوى زلزال يضرب اليابان على اإلطالق، حلقت في السماء رسالة تضامن 
طالب وطالبة من الالجئين  1،000، تجمع ما يزيد عن 2015قطاع غزة إلى اليابان. في التاسع من مارس 

الفلسطينيين من مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( في غزة لتحليق الطائرات الورقية إحياء 
العالقة بين اليابان  بروح االستمرارية في تعزيز سببت في أضرار هائلة.لذكرى الكارثة التي أودت بحياة اآلالف وت

هذه الفعالية هذا العام باالشتراك مع كامايشي، وهي مدينة يابانية تضررت   تقام  والالجئين الفلسطينيين في غزة،
 بشدة جراء كارثة التسونامي.

 

طائرات األمل الورقية" والتي نظمها السيد أكيهيكو نارا لتحليق ال 11/03فقد انضم طلبة األونروا في غزة إلى حملة "
للمرة األولى في اليابان. وبين السيد نارا في رسالة، أن فكرة الحملة جاءته بعد أن قرأ مقااًل حول فعالية تحليق 

ب طفل وطفلة. وفي إشارة إلى المتنفس الذي أتاحته ألعا 13،000الطائرات الورقية في غزة والتي شارك فيها 
الصيف التي تنظمها األونروا لألطفال الذين يعانون من ظروف صعبة، قال السيد نارا "إن األطفال في منطقة الكارثة 

واجهوا نفس األوضاع. ولذا فقد خطر لي أنها ستكون فرصة مالئمة إلحياء ذكرى ضحايا  11/03التي وقعت يوم 
 الكارثة الرهيبة."

 

ل السيد شونيا ماتسورا، سفير اليابان للشؤون الفلسطينية: "تود اليابان أن تعرب عن وخالل افتتاح الفعالية في غزة، قا
للتشجيع والتضامن الذي أبداه الالجئون الفلسطينيون في قطاع غزة تجاه ضحايا الزلزال والتسونامي في  تقديرها

إظهار تضامنها معهم وستواصل  اليابان. ما يزال أطفال غزة يعانون الكثير جراء الحصار والتضييق. وتود اليابان



جهودها لمساعدتهم على تخفيف معاناتهم". وتلقى السيد ماتسورا طائرتين ورقيتين مصنوعتين يدويًا من أطفال 
بدوره، أثنى السيد روبرت تيرنر، مدير عمليات األونروا في غزة، على  الالجئين الفلسطينيين كهدية لشعب اليابان.

طفال المشاركين هنا اليوم يجسدون الروح الكريمة للشعب الفلسطيني، والتعاطف مع أطفال غزة، قائال: "إن األ
 اآلخرين على الرغم من الظروف الرهيبة والكارثية التي يواجهونها أنفسهم بشكل يومي."

 

 8في كامايشي يوم  اليابانية، ُنظمت فعالية موازية لتحليق الطائرات الورقية  RESULTS بالشراكة مع مؤسسة
مارس. كما تم تنظيم معرض للصور في كامايشي عن غزة يعكس الترابط بين الشعبين الياباني والفلسطيني، 

 مارس. 9إجراء مقابلة تلفزيونية عبر برنامج سكايبي بين المدينتين يوم  باإلضافة إلى
 

قة الوثيقة بين الشعب الياباني لطائرات الورقية في خان يونس الضوء على العالتسلط الفعالية السنوية الرابعة لتحليق ا
والالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. حتى في الوقت الذي كانت تتعافى فيه من الزلزال والتسونامي، لم تتخل اليابان 

يومًا  50تعاني من نتائج الصراع الذي دام  عن دعمها لالجئين الفلسطينيين. هذا العام، بالرغم من أنها ال تزال
فإن غزة لم تنس تقديم الشكر لليابان. هذه الفعالية هي تذكير بالقوة والمرونة التي يتمتع بها الصيف الماضي، 

  الشعبان.

 – انتهى --

  

 معلومات عامة

، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية 1949كوكالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام  األونرواتأسست  
لحوالي خمسة ماليين من الجئي فلسطين المسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة لالجئي فلسطين في األردن 

مكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليت
يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية والبنية 

 .التحتية وتحسين المخيمات واإلقراض الصغير

  

روا مستوى الطلب المتزايد على الخدمات والذي تسبب به العدد المتزايد لالجئين المسجلين لم تواكب التبرعات المالية لألون
والحاجة المتنامية والفقر المتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن الموازنة العامة للوكالة والتي تعمل على دعم األنشطة الرئيسة لها والتي 

ام وهي تعاني من عجز متوقع كبير. وفي الوقت الحالي، يبلغ % قد بدأت في كل ع97تعتمد على التبرعات الطوعية بنسبة 
 .مليون دوالر 100العجز المالي في الموازنة العامة للوكالة ما مجموعه 

  

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

  



 األونروا
 سامي مشعشع

 الناطق الرسمي لألونروا 

 +972( 0)29554 216 8خلوي: 

 +972( 0)2 589 0724مكتب: 

s.mshasha@unrwa.org 
  

 

 ميلينا شاهين 
 مكتب غزة اإلقليمي –مدير مكتب اإلعالم 

 485 609 599 972+  :خلوي
  2887213 8 972+  :مكتب

m.shahin2@unrwa.org  
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