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Japanese NGO Starts the 3
rd

 Phase of School and Community Health Project 

in East Jerusalem 

 

On October 15th, 2014, Mr. Junya Matsuura, Ambassador for the 

Palestinian Affairs and the Representative of Japan to the Palestinian Authority, 

and Mr. Taizo Imano, the head of mission of Japan International Volunteer Center 

(JVC), signed in Ramallah the grant contract for the School and Community based 

Health Project (phase Ⅲ) in East Jerusalem, in presence of Dr. Mustafa Barghouti, 

the Head of Palestinian Medical Relief Society (PMRS) which is JVC’s partner in 

implementing the project.  

 

The Government of Japan will fund a total amount of USD 260,447 

approximately (25,263,359 Japanese Yen) for this project through its Grant 

Assistance for Japanese NGO Projects.  

 

This project includes health education and emergency medical training for 

schools and communities in Jerusalem Governorate. It focused on capacity 

buildings for community services.  

 

Mr. Matsuura expressed his hope that this project will contribute to 

developing a system to improve and keep children’ health in East Jerusalem 

through JVC’s activities targeting at schools and communities, which could 

contribute to developing local institutions capacity in providing basic daily services 

to people. 

 

Since 1993 the Government of Japan has extended its official development 

assistance exceeding USD 1.47 billion to the Palestinian people, including 

humanitarian assistance. 

 

 (End) 
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Mr. Matsuura, Representative of Japan, Mr. Imano, Representative of the Japanese NGO (JVC) 

 and Dr. Barghouthi, Head of PMRS during the signing ceremony 
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 يـفـان صحـبي
   

  الثالثةتنفيذ المرحلة  جمعية أهلية يابانية تبدأ في

الصحة المدرسية والمجتمعية في القدس الشرقية مشروعمن   

 

، قام السيد جونيا ماتسوورا، سفير الشؤون الفلسطينية 4152، تشرين األولمن  عشر في الخامس

يمانو، رئيس بعثة المركز الياباني الدولي لألعمال التطوعية ا تايزووممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، والسيد 

(JVCفي رام هللا، بتوقيع عقد المنحة لمشروع الصحة المدرسية والمجتمعية في القدس الشرقية ،)  المرحلة"

( JVC، وذلك بحضور الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس جمعية االغاثة الفلسطينية، شريكة مؤسسة ال )"الثالثة

 .فيذ هذا المشروعفي تن

 

ين ياباني( لهذا  25,263,359دوالر تقريبا )ما يعادل   260,447قدمت حكومة اليابان تمويل قيمته

 المشروع من خالل مساعداتها لمشاريع المنظمات األهلية اليابانية.

 

يشمل هذا المشروع التعليم الصحي والتدريب الطبي في حاالت الطوارئ للمدارس والمجتمعات المحلية 

 في محافظة القدس. ويركز على بناء قدرات الخدمات المجتمعية.

 

عبّر السيد ماتسوورا عن أمله في أن يساهم هذا المشروع في تطوير نظام يعمل على تحسين صحة 

( في المدارس والمجتمعات المحلية، JVCة خالل النشاطالت التي ستقوم بها مؤسسة ال )األطفال في القدس الشرقي

 مما سيساهم في تطوير المؤسسات المحلية بتوفير الخدمات األساسية اليومية للسكان.

 

وحكومة اليابان تقدم مساعدتها الرسمية للشعب الفلسطيني، حيث بلغ حجم هذه  5991منذ عام 

 مليار دوالر، بما فيها المساعدات االنسانية.  5.24د عم المساعدات عما يزي

 

 

 

 


