
 
 

 

 الفوري للنشر/  صحفي بيان

 

 فلسطين لالجئي الغذائية المعونة لدعم ين مليون 036 بمبلغ تتبرع اليابان

 

 5102 األول تشرين 30 

 

 أوكوبو تاكيشي الفلسطينية السلطة لدى اليابان وممثل الفلسطينية للشؤون الياباني السفير قام اليوم، هذا من مبكر وقت في

 لدعم( دوالر مليون 3,،2) ين مليون 031 بمبلغ اليابان بموجبها تتبرع اتفاقية بتوقيع كرينبول بيير لألونروا العام والمفوض

 .التوالي على الرابعة وللسنة الغذائية للمعونة األونروا برنامج

 

 خالل من وذلك ولبنان واألردن الغربية والضفة وغزة سورية في فلسطيني الجئ 311،111 حوالي التبرع هذا من وسيستفيد

 سيوفر الذي األمر ،5100 عام من والثالث الثاني الربعين في الغذائية المعونة توزيع بعملية باالستمرار المجال إتاحة

 في حساسة مسألة يزال ال الغذائي األمن انعدام إن. الشمس عباد وزيت والبقوليات القمح كدقيق األساسية المستلزمات للعائالت

 والفقر الحركة وعلى الوصول سبل على المفروضة والقيود المسلح النزاع أن حيث الخمسة، الوكالة عمليات أقاليم كافة

 .الغذائية احتياجاتهم من األدنى الحد تلبية في فلسطين الجئي من العديد تواجه التي الصعوبات من تزيد المزمن

 

 اليابان من األخير التبرع لهذا للغاية ممتنون نحن" بالقول التبرع لهذا شكره عن كرينبول بيير لألونروا العام المفوض وأعرب

 تتمكن أن ضمان في سيساعد التبرع هذا إن" قائال كرينبول وأضاف". وموثوقية التزاما شركاءنا أكثر من واحدا تزال ال التي

 المدمرة اآلثار من للتخفيف الواسعة جهودنا من كجزء فلسطين لالجئي الحرجة الغذائية المعونة تقديم من األونروا

 ."المنطقة في السياسي االستقرار والنعدام الجارية لالضطرابات



 

 اليابان التزام على التأكيد الفلسطينية السلطة لدى اليابان وممثل الفلسطينية للشؤون الياباني السفير أوكوبو تاكيشي كرر بدوره،

 تقديم على قادرون فإننا سويا، العمل خالل ومن األونروا؛ مع بعالقتنا جدا فخورون نحن" بالقول فلسطين الجئي مجتمع بدعم

 األمن في انعداما منهم العديدون يواجه الذين – وغزة الغربية والضفة وسورية واألردن لبنان في - فلسطين لالجئي مهم دعم

 ."المتزايدة والصعوبات الفظيعة التحديات هذه مثل ظل في الغذائي

 

 عام منذ سنوي بشكل وذلك لألونروا الغذائية المعونة برنامج لصالح ين مليون 031 بمبلغ تبرعت قد كانت اليابان أن ويذكر

 .دوالر مليون 2،,3 مبلغ إلى 5102 عام في لألونروا اليابانية التبرعات إجمالي يرفع األخير االلتزام هذا إن. 5105

 

 – انتهى –

  

 عامة معلومات

 على المتزايد الطلب مستوى لألونروا المالية التبرعات تواكب ولم الطوعية، التبرعات خالل من تقريبا كامل بشكل األونروا تمويل يتم 

 على تعمل والتي للوكالة، العامة الموازنة فإن لذلك، ونتيجة. المتفاقم والفقر المسجلين لالجئين المتزايد العدد به تسبب والذي الخدمات

 الرئيسة والمشروعات الطارئة األونروا برامج أن كما. كبير عجز من تعاني العاملين، تكاليف معظم إلى إضافة لها الرئيسة األنشطة دعم

  .منفصلة تمويل بوابات عبر البرامج هذه تمويل يتم حيث كبير عجز من أيضا تعاني

  

 لحوالي والحماية المساعدة بتقديم تفويضها وتم ،,0,9 عام في العامة الجمعية من بقرار المتحدة لألمم تابعة كوكالة األونروا تأسست

 والضفة ولبنان وسورية األردن في فلسطين لالجئي المساعدة بتقديم مهمتها وتقتضي. لديها المسجلين فلسطين الجئي من ماليين خمسة

 وتشتمل. لمحنتهم عادل لحل التوصل يتم أن إلى وذلك البشرية التنمية مجال في إمكاناتهم كامل تحقيق من ليتمكنوا غزة وقطاع الغربية

 .الصغير واإلقراض المخيمات وتحسين التحتية والبنية االجتماعية والخدمات واإلغاثة الصحية والرعاية التعليم على األونروا خدمات

  

 :ب االتصال يرجى المعلومات، من للمزيد
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