
 

األونروا الصحي في قلقيليةإعمار مركز يمول إعادة الدعم  الياباني   

  2016ايار لعام  26

 الضفة الغربية

عام وكالة األمم المتحدة إلغاثة  مفوضاكيشي أوكوبو و سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية  ت افتتح
في قلقيلية في شمال ي تم إعادة بنائه الصحي الجديد الذ األونروا مركزاليوم وتشغيل الجئي فلسطين )األونروا( بيير كرينبول 

مجتمع قلقيلية رافع رواجبة ورئيس بلدية قلقيلية عثمان داود وممثلي ال محافظ بحضور االفتتاح تم تنظيم حفلالضفة الغربية. 
 وموظفي األونروا.الفلسطيني 

الشعب  منالسخية التي قدمتها الحكومة اليابانية لصحي في قلقيلية من خالل المنحة مركز األونروا ا تم إنجاز إعادة إعمار
دوالر  مليون 4،2بلغت قيمتها  بحيث "،ة المحتلةدعم برنامج األونروا الصحي في األراضي الفلسطيني، وهي منحة "الياباني

ال ،صحة العامةمن خالل التركيز على عدة جوانب في الجئين الفلسطينين مات الصحية المقدمة لالهدف تحسين الخدبي أمريك
 اإللكتروني وتحسين البنية التحتية للصحة في الضفة الغربية.  فريق صحة العائلة والنظام الصحي تنفيذ منهجسيما 

أحد اإلنجازات الرئيسية لهذه المنحة، حيث يعمل المركز على تزويد الجئي  هولية المركز الصحي في قلقي إن إعادة إعمار
واسع. في مركزبوقت قياسي فلسطين بخدمات صحية نوعية   

توسيع وتجديد وتأثيث  ، الذي سمح لألونرواأمريكي دوالرمليون  2ية الصحي ما يقارب قلقيل مركز إعماربلغت تكلفة إعادة 
من الموافق  العديدلمركز الصحي الجديد ا يضملحاجات الطبية للمرضى بشكل مناسب. الطبية لتلبية ا بأحدث المعدات المركز

فني مختبر وبنك الدم. سوف يخدم  ومختبر وغرفة وحدة العالج الطبيعيو  األخصائيينالصحية التي تشمل غرف األطباء 
مريض سنويا. 54،000المركز الجديد الذي تم إعادة بنائه ما يقارب   



أحد ركائز جهود اليابان في  من خالل األونروا التزالأوكوبو قائال: " إن مساعدة الجئي فلسطين  تحدث في الحفل السفير
يابان مصممة على حكومة ال ولذلك إن ،بحاجة إلى الدعم القوي ال يزالونالجئي فلسطين المنطقة. إن مجال السالم في 

لمدير برنامج الصحة في  عن شكرنا الخاص في مجاالت الصحة والتعليم. نعبر سيمامواصلة مساعدتهم من خالل األونروا وال 
فعليا أن يلعب هذا المركز دور  أتمنىصحة. األونروا اكيهيرو سايتا الذي يعمل بنشاط على إدخال إصالحات في قطاع ال

  جوهري في تحسين الخدمات الصحية في قلقيلية".  

قائال: " إننا ممتنون للغاية لهذا الدعم السخي المقدم من الحكومة اليابانية  لسيد بيير كرينبولبدوره تحدث مفوض عام األونروا ا
الوصول الى خدمات الرعاية  كبير الصحي في قلقيلية، حيث سيحسن المركز الجديد بشكل المركز بإعادة إعمار الذي سمح
 المقدم الدعم هذا خالل من فلسطين الجئي لدعم ى في المقدمةالتي تقدمها األونروا في قلقيلية. تقف اليابان مرة أخر الصحية 
ر".باستمرافي بيئة مليئة بالتحديات  لألونروا  

 38،20تبرعا بقيمة   2016. قدمت الحكومة اليابانية في آذار لعام ولطالما كانت اليابان دولة مانحة لها قيمتها لدى األونروا
مليون دوالر، بما في ذلك  39،20، تبرعت الحكومة اليابانية بما مجموعه 2015مليون دوالر لصالح األونروا. وفي عام 

مليون دوالر من أجل المعونة الغذائية لالجئي  5،25مليون دوالر من أجل برامج الوكالة الرئيسة وخدماتها، ومبلغ  19،75
  فلسطين الذين يعانون من فقر مدقع.

 :عامةمعلومات 

متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد الجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة األوضاع التي يعيشونها تواجه األونروا طلبا 
وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل األونروا بشكل كامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى 

لبرامجية لألونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من النمو في االحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة ا
مليون دوالر. أما برامج األونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني  81إلى  2016عجز كبير يتوقع أن يصل في عام 

 .أيضا من عجز كبير، فيتم تمويلها عبر بوابات تمويل منفصلة

، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية 1949كالة تابعة لألمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام تأسست األونروا كو 
لحوالي خمسة ماليين الجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة لالجئي فلسطين في األردن وسورية 

ق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقي
عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات األونروا على التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية والبنية التحتية 

 .وتحسين المخيمات والحماية واإلقراض الصغير
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