
 
 

 
 

 بيان صحفي للنشر
 

 اإلمداد نظام وتعزيز بناء إعادة يكمالن مشروع المشاريع لخدمات المتحدة األمم ومكتب اليابان حكومة
 غزة في بالكهرباء

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

ل اليابان لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو، ومدير مكتب األمم مثؤون الفلسطيني وملشزار كل من سفير ا -2019 نيسان 15 -غزة
روع "إعادة بناء شتسليم ماالحتفال باالنتهاء من و  غزة اليوم من أجلالمتحدة لخدمات المشاريع في القدس السيد توكوميتسو كوباياشي 

والتي بلغت قيمته  لطاقة المتجددة في غزة" الممول من قبل حكومة اليابان من خالل ميزانيتها التكميليةوتعزيز نظام اإلمداد بالكهرباء با
 .دوالر أمريكي 1,500,000اإلجمالية 

 

المحافظة الجنوبية في غزة المهندس  يفلقائم بأعمال نائب وزير وزارة األشغال العامة واإلسكان اتسليم المشروع في مدينة غزة،  هذا وحضر
 فة إلى بعض المستفيدين من المشروع.ارد الطبيعية الفلسطينية المهندس حسين النبيه باإلضالمواو   ي سرحان ومدير سلطة الطاقةناج

عائلة )ما  188دعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهرومغناطيسية التي تهدف إلى توفير وصول مستدام وآمن إلى  يسعى هذا المشروع إلى
تم اختيار المستفيدين في هذا المشروع بالتنسيق مع وزارة ولقد  محافظات مختلفة في غـزة. في ثمانيمصدر للكهرباء  نسمة ( 1,160يقارب 

المشروع ركز  تقييم واضح وشفاف. في حين وذلك عن طريق نظاماألكثر عوزًا وتضررًا من الفئات السكانية  نوا، ليكو األشغال العامة اإلسكان
 منازل التي يتم إعالتها من قبل النساء والمسنين أو ممن لديهم إعاقات.العلى أصحاب خاص بشكل 

% من الكهرباء  10والرامية إلى توليد  بزيادة كفاءة الطاقةفي تحقيق أهداف خطة عمل السلطة الوطنية الخاصة من أجل دعم خطة العمل و 
تريب خاليا شمسية إلنتاج المنحة من أجل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع استخدم ؛ 2020عن طريق الطاقة المتجددة بحلول  محلياً 

وحدات مرايا سعة  10باإلضافة إلى الساعة. /كيلوواط 2.4ة بسعة كبهجين مرتبط بالشحيث يتكون كل نظام  .لكل مستفيدالطاقة الكهربائية 
لى جميع ، عالوة عكيلو واط 3ساعة، ومحّول هجين بقدرة /أمبير 200 –فولت  12ي بطاريات تخزين بسعة وثمان واط، 320الواحدة بقدرة 

 واط 10 -فولت 220بقوة موفرة للطاقة  (LEDلقى كل من المستفيدين خمسة لمبات )ذلك؛ ت نالكوابل والتوصيالت األخرى الالزمة. فضاًل ع
   واط. 5 –فولت  220بقوة إضافيتين واثنتين 

 

خــدمات لم المتحــدة خــالل حفــل التســليم عــن امتنانــه العميــق لمكتــب األمــة ألقاهــا مــفــي كل السيييد تاكيشييي أوكوبييوبــاني اهــذا وأعــرب الســفير الي
ق اإلنسـان فـ ن لكـل شـخص " أنـه وفقـًا لالعـالن العـالمي لحقـو وأضـاف  الحيـو..تمـام هـذا المشـروع ودهم المبذولـة مـن أجـل إالمشاريع علـى جهـ

 إمكانية ثم صّرح " أعتقد أن هذا األمر لن يكون ممكنًا دون كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسرتهالحق في التمتع بمستوى معيشي 
  هالوصول الموثوق إلى مصدر للطاقة مثل الكهرباء." وأضاف " على الرغم من الوضع السياسي واالقتصاد. الصعب جدًا الذ. تواجه

 
 



 

 
 

األوقـات الحرجـة التـي  مثال حي على ذلـك بعـدفي العمل معًا من أجل مستقبل أفضل. فاليابان  المهم أال نفقد األمل ونستمر المنطقة؛ ف نه من
أمريكـي لمكتـب  مليـون دوالر 1.5. ولـذلك لقـد قـدمت اليابـان منحـة 2011فـي العـام ها االلـذان ضـربال المدمر والتسـونامي بسبب الزلز مّرت بها 

 أسرة من األسر األكثر  188انيتها التكميلية بهدف توفير مصدر مضمون للطاقة ألصحاب ز لمتحدة لخدمات المشاريع من خالل ميا االمم
 

. وأخيـرًا إن اليابـان ملتزمـة بتقـديم المسـاعدات ة  وذلك استنادًا إلى معايير اختيار المستفيدين المتفق عليها مع الجهات المعنيةعوزًا وفقرًا في غز 
 باعتبارها صديق محتاج" اإلنسانية إلى غزة

الطريق لتنفيذ مثل هذه المشاريع وتقديم أهمية قيادة  بدوره، أكد مدير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد توكوميتسو كوباياشي على
 .ادرات الطاقة المتجددة في غزةهمة في إثراء مباالمسية و ينطساشيًا مع المواصفات التقنية الفلحلول مستدامة تم

 
 هيئات من يرهاوغ الشريكة الحكومات مع غزة في 2014 العام منذ يعمل المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب أن إلى اإلشارة تجدر وأخيرًا،

 .الطويل المدى ذات اإليجابي األثر تحقيق على بالتركيز وذلك السكان واحتياجات اإلنسانية األزمة إلى االستجابة أجل من المتحدة األمم
  انتهى

 

 
 :مع التواصل يرجى المعلومات من لمزيد

 ةيمعايط داءييف
 القدس في يعر المشا لخدمات المتحدة األمم مكتب في العامة والعالقات تصاالتالا موظفة
 :المكتب :موبايل

+972 (0)2 628 1881 +972 (0) 54 324 9322 
 :االلكتروني البريد

fidama@unops.org 
 :www.unops.org االلكتروني موقعنا زيارة يرجى المشاريع، لخدمات المتحدة األمم مكتب حول المعلومات من ولمزيد

 
 السيد نزار معييروف

 اليابان لدى فلسطينكتب ممثلية م
 ، حي الماصيون، رام اهلل15أبراج هاوس، الطابق الثامن، شارع طوكيو 

 :المكتب
+972 (0) 02-2983370 – 1  

 فاكس:
+972 (0) 02-2983313 

 www.ps.emb-japan.go.jp : االلكتروني موقعنا زيارة يرجى ،ممثلية اليابان لدى فلسطين مكتب حول المعلومات من ولمزيد
 
 

 



 

 

 

PO Box 55157 Tel: +972 2 628 1881 

Alami Building Fax: +972 2 628 1586 

Near New Rosary sister’s school- Beit 
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