
 

 

 

 اليابان تتبرع بسبعة ماليين دوالر امريكي لدعم تدخالت اليونيسف في فلسطين

تبرعت حكومة اليابان بسبعة ماليين دوالر امريكي لدعم استجابة  – 2016ابريل/نيسان  6 رام اهلل، 
 اليونيسف اإلنسانية والتنموية لألطفال في فلسطين.

ستمّكن المنحة الجديدة اليونيسف وشركائها من تنفيذ التدخالت األساسية لرفاه األطفال وحمايتهم من العنف 
الصحة و والصرف الصحي والحماية  هايالتعليم والم في مجاالتوضمان وصولهم إلى الخدمات األساسية 

 والتغذية.

بان لدى السلطة الفلسطينية: "نظرا للظروف قال السيد تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليا
ها األطفال الفلسطينيون يوميا، تثّمن حكومة اليابان عاليا تدخالت اليونيسف في مجاالت هالقاسية التي يواج

عديدة لحماية األطفال وتحسين ظروفهم معيشتهم من خالل توفير الرعاية الالزمة وزيادة وصولهم الى 
جود حاجة ماّسة لحماية األطفال الفلسطينيين من العنف ولتحسين وصولهم الخدمات األساسية. نشعر بو 

المحدود إلى حقوقهم األساسية والخدمات". وأضاف "وكما أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمناسبة 
من الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس محمود عباس إلى اليابان، فقد التزمت اليابان بتقديم رزمة جديدة 

دوالر أمريكي، بصورة رئيسية من خالل  78،210،200المساعدات إلى الفلسطينيين تصل قيمتها إلى 
 المنظمات الدولية بما فيها اليونيسف التي تمثل أحد الشركاء الرئيسيين".

يف سيوفر الدعم المالي الياباني فرصًا من شأنها تقوية قدرة األطفال الفلسطينيين على التحّمل وآليات التك
لديهم في بيئة متوترة على نحو متزايد، وسيدعم استجابة متكاملة متعددة القطاعات مع التركيز على تأمين 

 الحماية االجتماعية والشمولية.

 اليابانية الحكومة إنفي دولة فلسطين، " اليونيسف وصرحت السيدة جون كونوغي، الممثلة الخاصة لمنظمة
والشعب الياباني يمثالن الداعمين الذين يحظيان على التقدير األعلى لدعمهما تفويض اليونيسف المتمثل 

 بتحسين حياة األطفال الفلسطينيين األكثر ضعفا لسنوات." 

 

 



وأضافت كونوغي، "نعرب عن امتناننا العميق لليابان على التزامها المستمر ودعمها السخي اللذين لن يوفرا 
 اإلنسانية فحسب، بل وسيشجعا أيضا التعافي وبناء النُّظم التي ستفيد االطفال الفلسطينيين وأسرهم".اإلغاثة 

ترّكز المنحة على األطفال من الوالدة حتى سن البلوغ، بما في ذلك تحسين الخدمات المتعلقة باألطفال 
على الحصول على مياه الشرب حديثي الوالدة من أجل زيادة فرص بقاء المواليد الجدد؛ ومساعدة األطفال 

اآلمنة وخدمات الصرف الصحي المالئمة مع زيادة قدرة ُنظم إدارة المعلومات الوطنية المتعلقة بالمياه؛ 
وتوفير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال الذين يواجهون المحن وخدمات حماية األطفال؛ وتحسين 

برامج المهارات الريادية االجتماعية وأنشطة التفريغ النفسي؛ قدرة اليافعين على التحّمل من خالل تنفيذ 
عادة  ومساعدة الطالب الذين يتأخرون في دراستهم على تعويض ما فاتهم من خالل أنشطة التعّلم العالجية وا 

 تأهيل المدارس.

سف حوالي ، استمرت اليابان في دعم الفلسطينيين وقّدمت لليوني1993ومنذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 
مليون دوالر امريكي من أجل عملها مع األطفال الفلسطينيين، بما في ذلك منحًا ألعمال اإلغاثة في  70

حاالت الطوارئ خالل جوالت النزاع المسلح. تمثل حكومة اليابان إحدى أكبر خمس حكومات مانحة 
 لليونيسف.

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال:

 cweibel@unicef.org، البريد االلكتروني: 7787604 054الهاتف النقال:  –ف كاثرين ويبل، اليونيس

 mawad@unicef.org، البريد االلكتروني: 7605 778 054الهاتف النقال:  –مونيكا عوض، اليونيسف 

 mofa.go.jpzain@ - 02-241-3120الهاتف:  –زين جرار، المكتب التمثيلي لليابان لدى السلطة الفلسطينية 
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