
 
    

 
 بيان صحفي

 مليون ين لدعم برنامج المساعدات الغذائية لالجئي فلسطين في غزة 420اليابان تتبرع بمبلغ 

 2016 تشرين االول 9
 القدس

في وقت سابق من هذا اليوم، قام السفير الياباني للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تاكيشي أوكوبو 
مليون ين ياباني )حوالي أربعة ماليين دوالر أمريكي(  420العام لالونروا بيير كرينبول بتوقيع اتفاقية تتبرع اليابان بموجبها بمبلغ  والمفوض

 لدعم برنامج الوكالة للمعونة الغذائية بغزة وللسنة الخامسة على التوالي.

االجتماعية االقتصادية البائسة التي يعيشها هذا الجيب الساحلي، ونظرا للحصار القائم في غزة، والمستمر منذ عشر سنوات، وللظروف 
فإن انعدام األمن الغذائي ال يزال يعد مسألة خطيرة في غزة في الوقت الذي تواجه فيه العديد من عائالت الجئي فلسطين صعوبات في 

الجئ من فلسطين يعيشون في غزة  100،000يقارب من تلبية الحد األدنى من احتياجاتها الغذائية. وسيستفيد من هذا التبرع األخير ما 
، األمر الذي من شأنه أن يقدم للعائالت 2018وعام  2017وذلك من خالل تمكين القيام بعملية توزيع المعونة الغذائية في عام 

 االحتياجات األساسية كدقيق القمح والبقوليات وزيت عباد الشمس.

ينبول، والذي سيقوم بزيارة إلى اليابان في وقت الحق من هذا الشهر، عن شكره لهذا التبرع بالقول: وأعرب المفوض العام لألونروا بيير كر 
"تظل اليابان شريكا سخيا وذا قيمة عالية لألونروا، ونحن ممتنون بصدق لهذه الشراكة ولهذا التضامن المستمرين". وأضاف كرينبول: "إن 

ا على تقديم المساعدة الغذائية الحرجة لالجئي فلسطين وذلك كجزء من جهودها األوسع هذا الدعم سيساعد في ضمان استمرار األونرو 
 لتلبية االحتياجات األساسية لألشخاص األشد عرضة للمخاطر في غزة".

األونروا بالقول:  بدوره، أكد تاكيشي أوكوبو سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على التزام اليابان بدعم
"نحن فخورون للغاية بعالقتنا مع األونروا. ولدى العمل سويا، فإننا نستطيع تقديم دعم هام لالجئي فلسطين، وخصوصا في غزة التي يعاني 

 الكثيرين فيها من انعدام األمن الغذائي في ظل تحديات كبيرة وصعوبات متزايدة".

كانت اليابان من بين أكبر خمسة مانحين لبرامج وخدمات األونروا  2015داعما مستمرا وموثوقا لألونروا؛ ففي عام وال تزال اليابان 
 مليون دوالر. 43إلى ما يقارب من  2016الرئيسة. وهذا التبرع األخير يرفع من إجمالي التبرعات اليابانية لألونروا في عام 

 – انتهى –

 

 

 



 
 معلومات عامة

 بشكل األونروا تمويل ويتم. المتفاقم وفقرهم يعيشونها التي األوضاع هشاشة ودرجة المسجلين فلسطين الجئي عدد زيادة بسبب خدماتها على متزايدا طلبا األونروا تواجه
 على تعمل والتي لألونروا، البرامجية ازنةالمو  فإن لذلك ونتيجة. االحتياجات في النمو مستوى بمواكبة المالي الدعم يقم لم فيما الطوعية التبرعات خالل من تقريبا كامل
 الوكالة موازنة لتمويل الممكنة الجهود كافة وبذل جماعي بشكل العمل إلى األعضاء الدول كافة األونروا وتدعو. كبير عجز من تعاني الرئيسة، الخدمات تقديم دعم

 .منفصلة تمويل بوابات عبر كبير، عجز من أيضا تعاني والتي الرئيسة، والمشروعات الطارئة األونروا برامج تمويل ويتم. بالكامل

 فلسطين من الجئ ماليين خمسة لحوالي والحماية المساعدة بتقديم تفويضها وتم ،1949 عام في العامة الجمعية من بقرار المتحدة لألمم تابعة كوكالة األونروا تأسست
 مجال في إمكاناتهم كامل تحقيق من ليتمكنوا غزة وقطاع الغربية والضفة ولبنان وسورية األردن في نفلسطي لالجئي المساعدة بتقديم مهمتها وتقتضي. لديها مسجلين
 التحتية والبنية االجتماعية والخدمات واإلغاثة الصحية والرعاية التعليم على األونروا خدمات وتشتمل. لمحنتهم ودائم عادل لحل التوصل يتم أن إلى وذلك البشرية التنمية

 ..الصغير واإلقراض والحماية المخيمات وتحسين

 :معلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال 
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