
 

                                          

  دوالر لدعم األطفال في فلسطين 3,138,950 اليابانية بقيمةترحب بالمساهمة  اليونيسف

  طفل في قطاع غزة والضفة الغربية 130,000يقارب سيتم الوصول إلى ما 

التي  اليونيسفدوالر أمريكي دعما لالستجابة اإلنسانية لمنظمة  3,138,950بمبلغ تبرعت حكومة اليابان  – 2017 نساين 3رام هللا، 
ن هذه ألطفال الفلسطينيين. وسوف تمكالحقوق لالتي تعالج االحتياجات الملحة و التدخالتوغيرها من  التدخالت المنقذة للحياة على تركز

الرعاية مقدمي  من 25,000وطفل  130,000 لما يقرب من تدخالتمن تنفيذ ها ءوشركاالمنحة الجديدة منظمة األمم المتحدة للطفولة 
من التعليم، والمياه والصرف الصحي، والحماية والصحة والتغذية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية،  الحيويةالمجاالت  في

  .وقطاع غزة

اليابان مواصلة ة "يسر حكوم :السلطة الفلسطينيةاليابان لدى  ثلسفير اليابان للشؤون الفلسطينية ومم كابورا،وقال سعادة السيد تاكيشي 
، والتي تركز على تحقيق النتائج في مجال حماية األطفال وتحسين ظروف معيشتهم في فلسطين من خالل اليونيسف الشراكة مع منظمة

التزمت اليابان بتقديم حزمة جديدة من المساعدات "وقد  على الخدمات األساسية." كما أضاف:توفير العناية الالزمة وزيادة حصولهم 
، بما في ذلك منظمة بشكل رئيسي من خالل المنظمات الدولية دوالر أمريكي 46,688,925تي تبلغ وال 2017للفلسطينيين في العام 

  ."يابانن الشركاء األكثر ثقة واحتراما في الم ةالتي تعتبر واحدو، اليونيسف

 اعات.متعددة القطقدرة األطفال الفلسطينيين على الصمود ودعم االستجابة المتكاملة وفرصاً لتعزيز  يابانيسيوفر الدعم المالي ال

جون كونوجي، الممثلة الخاصة لليونيسف لدى دولة فلسطين: "إن حكومة وشعب اليابان ملتزمان التزاما عميقا بتحسين حياة السيدة وقالت 
إلغاثة لن يوفر ا الذي. وأضافت "اننا نشعر بامتنان عميق اللتزام اليابان الدائم ودعمها السخي األطفال الفلسطينيين األكثر ضعفا"

لى المدى األطفال الفلسطينيين ومجتمعاتهم ع يستفيد منهدعم لزيادة القدرة على الصمود وبناء نظام يرتبط بتقديم الاالنسانية فحسب، بل 
  الطويل".

ربية واحدة في الضفة الغالثنتين من وحدات حديثي الوالدة (بما في ذلك تجديد وتوفير معدات جديدة  التدخالتوستستخدم المنحة لدعم 
 نظمتعزيز مالئمة وصحي الوصول الى مياه شرب أمنة ونظيفة وخدمات صرف لمساعدة األطفال في )؛ وذلك في قطاع غزة وأخرى

وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال، فضال عن الدعم القانوني في الضفة الغربية بما  المياه؛ب المتعلقة الوطنية  إدارة المعلومات
  .رياديةمن خالل برامج وذلك في المناطق األكثر تضررا  فيها القدس الشرقية؛ وتحسين مهارات التوظيف لدى الطالئع

مليون دوالر أمريكي لعملها مع األطفال  73حوالي  ليونيسفلقدمت و 1993سخي للفلسطينيين منذ عام الدعم التقديم وتواصل اليابان 
الفلسطينيين خالل هذه الفترة الزمنية، بما في ذلك المنح المخصصة ألعمال اإلغاثة في حاالت الطوارئ أثناء حاالت الصراع المسلح. 

 .على الصعيد العالمي اليونيسفحكومات مانحة لمنظمة وتعتبر اليابان من بين أعلى خمس 

  ت يرجى االتصال ب:للحصول على مزيد من المعلوما
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 190جنبا إلى جنب مع شركائنا، نحن نعمل في  به،لحقوق ورفاه كل طفل، في كل ما نقوم  اليونيسف: تروج اليونيسف عن
بلدا واقليم لترجمة هذا االلتزام إلى إجراءات عملية، بتركيز جهد خاص على الوصول إلى األطفال األكثر ضعفا وتهميشا، 

 الموقعوعملها مع األطفال يرجى زيارة  اليونيسفجميع األطفال، في كل مكان. لمزيد من المعلومات حول  وإلفادة
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