
 
 
 
 
 
 

 

 بيان لإلعالم
 مليون دوالر من أجل تحسين حياة األطفال في غزة 11.66منحة من اليابان بقيمة 

مليون دوالر أمريكي  11.66أعلنت حكومة اليابان أنها ستساهم بمبلغ  – 2015آذار/مارس  11رام اهلل، دولة فلسطين، 
 غزة.لدعم استجابة اليونيسف اإلنسانية لألطفال والنساء في 

ستتيح هذه المنحة لمنظمة اليونيسف وشركائها أن يقدموا المساعدة لألطفال وعائالتهم من أجل البدء بإعادة بناء حياتهم في 
 يومًا في الصيف الماضي في غزة. 50االجتماعية الناتجة عن الصراع الذي دار على مدى -خضم الحطام والضائقة النفسية

 ،فير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، قائاًل: "تمثل هذه المنحةوقد صرح السيد جونيا ماتسورا، س
ن حياة األطفال األكثر ضعفًا. ب الياباني واهتمامه المكرس لتحسيرمزًا لدعم الشع ،مليون دوالر أمريكي 11.66بقيمة وهي 

لمنظمات الدولية باألساس، بما فيها منظمة مليون دوالر أمريكي من خالل ا 100لقد قررت اليابان مؤخرًا صرف مبلغ 
 اليونيسف. وسنواصل العمل عن قرب لصالح األطفال وعائالتهم في غزة".

وتقوية آليات التدبر لديهم، بما في ذلك دعم فرص التعلم لزيادة قدرة األطفال على الصمود  إتاحة الفرصهذه المنحة  ستدعم
تاحة الفرص لليافعين واليافعات لتعلم مهارات جديدة واالنخراط في االجتم-العالجي والتعويضي، والدعم النفسي اعي، وا 

 مجتمعاتهم بشكل إيجابي.

كما أنها ستتيح لمنظمة اليونيسف وشركائها إمكانية تأهيل المرافق والخدمات التي تضررت من التصعيد األخير في العنف، 
ي، إلى جانب تعزيز قدرات الشركاء بقدر أكبر فيما يتعلق وال سيما تلك التي توفر مياه الشرب المأمونة والصرف الصح

 التأهب للطوارئ.حاالت ب

ليابان تاريخًا طوياًل في لومن ناحيتها، أشارت السيدة جون كونوغي، الممثلة الخاصة لليونيسف في دولة فلسطين، إلى أن 
"نحن نشعر بأشد االمتنان لاللتزام الثابت دعم مساعي اليونيسف لتحسين حياة ورفاه األطفال الفلسطينيين وعائالتهم، وقالت: 

 والدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان حكومة وشعبًا لألطفال الفلسطينيين".

نحن نأمل أن يساعد هذا الدعم في تزويد األطفال واألهالي في غزة باألمل واالستقرار، وأن وأضافت السيدة كونوغي قائلة: "
 اإلغاثة واإلنعاش، والتي تكتسب أهمية حاسمة بالنسبة للتنمية والبناء الوطني".الخطوة األولى نحو بمثابة يكون 



مليون دوالر لصالح  63مقدمًة لليونيسف ما يقارب ، 1993تواصل اليابان تقديم الدعم الفلسطينيين منذ اتفاقية أوسلو سنة 
من رئة أثناء جوالت الصراع المسلح. وتعد اليابان عملها مع األطفال الفلسطينيين، بما يشمل منحًا لصالح أعمال اإلغاثة الطا

 بين أكبر خمسة داعمين لمنظمة اليونيسف في العالم.

يومًا  51تعرض حوالي مليون طفل وفتى وفتاة في غزة لمستويات غير مسبوقة من العنف والدمار خالل الصراع الذي استمر 
صابة  539هذا الصيف. وقد أدى الصراع إلى مقتل  يحتاجون  باتوا  ألف طفل 400طفاًل، فيما أن حوالي  2,956طفاًل وا 

 اجتماعي.-إلى دعم نفسي

مدرسة ألضرار، ومن بينها مدرستان  281كان للصراع تأثير شديد الوطأة على التعليم، إذ تعرض ما ال يقل عن  كما
رسة، وأن ثلثي المدارس مد 200حكوميتان أصابهما دمار كامل. هذا في حين أن النقص في عدد المدارس الالزمة يزيد عن 

 تعمل بنظام الفترتين، مما يضاعف الصعوبات التي تواجه الطلبة في استئناف التعلم والتعافي من األزمة.

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع:

 cweibel@unicef.org، البريد اإللكتروني: 054 7787604الهاتف المحمول:  –كاثرين ويبل، اليونيسف 
 mawad@unicef.org، البريد اإللكتروني: 054 5778760الهاتف المحمول:  –، اليونيسف مونيكا عوض
 diala@mofa.go.jp، البريد اإللكتروني: 02 2413120الهاتف:  – مكتب ممثلية اليابان،  دودين-دياال زين الدين

 

mailto:cweibel@unicef.org
mailto:mawad@unicef.org
mailto:diala@mofa.go.jp

