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 بيان صحفي

 اليابان تدعم التمويل الطارئ الزالة الركام في غزة عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 

 

 055ته ما قيم الشعب الفلسطيني/ برنامج مساعدة برنامج األمم المتحدة االنمائيُمنح  -4112ديسمبر  17القدس 

، سيتم الكريمةوبهذه المساهمة  الف دوالر أمريكي كمساهمة من الحكومة اليابانية الزالة الركام في قطاع غزة.

 يوم عمل. 0055حوالي شهور مما سيخلق  05الف طن من الركام خالل  05ة حوالي ازال

 

أجل ازالة الركام في المنطقة الوسطى التي يقطنها ما  تحدة االنمائي بشكل عاجل منسيتحرك برنامج األمم الم

هم الى الخدمات األساسية وتقليل مخاطر المباني اآليلة تسهيل وصولمساهمين في  الف مواطن 081يزيد على 

للسقوط وتهديد المخلفات غير المنفجرة وبقايا الحرب، كما سيتم سحق الركام واعادة تدويره واستخدامه في 

 تأهيل الطرق. مشاريع اعادة

 

الركام الناجم عن العملية العسكرية االخيرة التي استمرت لواحد  رنامج األمم المتحدة االنمائييقدر بهذا و

 .2552-2558أضعاف الكمية الناجمة عن النزاع في عام  0 طن، ما يعادل مليون 2وخمسين يوما ب

 

ويل برنامج األمم المتحدة االنمائي لبرنامج ازالة ومن الجدير ذكره أن مساهمة الحكومة اليابانية ستزيد من تم

 .في قطاع غزة مليون دوالر يلزمون التمام االزالة 25مليون دوالر من اجمالي  0031الركام الطارئ الى 

 

ألزمة غزة من خالل تحسين  مج مساعدة الشعب الفلسطينيبرنامج األمم المتحدة االنمائي/ برناويستجيب 

وازالة الركام واصالح البنية التحتية األساسية واستعادة الظروف المعيشية من خالل التوظيف الطارئ 
 خدمات النفايات الصلبة وتوفير الدعم المؤسساتي من أجل خدمة مدنية موحدة وتوافق مؤسساتي.

 

 

 
 
 
For further information, please contact: 
Dania Darwish, Communications Specialist, Tel. +972-2-6268229 – e-mail: dania.darwish@undp.org. 
For more information on UNDP/PAPP see http://www.ps.undp.org. 
 
 

UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that can withstand crisis, and 
drive and sustain the kind of growth that improves the quality of life for everyone. On the ground in more 

than 170 countries and territories, we offer global perspective and local insight to help empower lives 
and build resilient nations. 
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