Representative Office of Japan to the Palestinian Authority
VIP2 Center 3rd Floor, Yazoor Street, Al-Bireh, Palestine
Tel. 02-2413120/1/2 Fax. 02-2413123
repjapan@mofa.go.jp www.ps.emb-japan.go.jp

PRESS RELEASE
Oct 28th, 2014

Celebrating the Grand Opening of a Japanese Granted Project for Al-Jaleel
Charitable Society in Jenin Refugee Camp

Today, on October 28, 2014, the opening ceremony of the project for "Developing the Prosthetic
and Orthotic Fabrication and Rehabilitation Facilities for the Disabled" was held in Al Jaleel
Society for Care and Community Based Rehabilitation in Jenin Refugee Camp. The ceremony
was opened by Mr. Junya Matsuura, Ambassador for the Palestinian Affairs/ Representative of
Japan to the PA, H.E. Governor of Jenin, Mr. Ibrahim Ramadan and Mr. Felipe Sanchez,
Director of UNRWA Operations in the West Bank, along with representatives from PA and local
institutions. This project was funded by the Government of Japan on January 2013 through the
Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) with the amount of
$ 121,326.
Government of Japan decided to extend this grant to buy new equipment and expand the
fabrication unit in Al Jaleel Society in addition to upgrade the rehabilitation unit where some
existing equipment could be replaced and more specialized equipment could be newly installed.
This would provide people with disabilities with quality prostheses and assistive devices in
order to have equal opportunities, where they can increase their inclusion and full participation
through community based rehabilitation.
Mr. Matsuura in his speech emphasized Japan’s firm commitment of supporting Palestinian
people from human security perspective as well as the importance of implementing social and
economic development projects needed for Palestinian communities.
Since 1993 the Government of Japan has extended its official development assistance exceeding
$1.47 billion, to the Palestinians. GGP projects have been formulated in collaboration with the
Palestinian Authority through MoPAD since 2010.
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Sides from the Opening Ceremony at Al Jaleel Society
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بيــان صحـفـي
االحتفال بافتتاح مشروع بتمويل ياباني لجمعية الجليل الخيرية في مخيم جنين

اليوم 82 ،من تشرين اول  ،1024تم افتتاح مشروع "تطوير صناعة األطراف الصناعية وتقويم
األعضاء ومرافق اعادة التأهيل لذوي االحتياجات الخاصة" في مقر جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي
الخيرية في مخيم جنين لالجئين .افتتح المشروع كال من السيد جونيا ماتسوورا ،سفير الشؤون الفلسطينية وممثل
اليابان لدى السلطة الفلسطينية وعطوفة محافظ جنين ،السيد ابراهيم رمضان ، ،والسيد فيليبه سانشيز ،مدير عمليات
وكالة الغوث في الضفة الغربية الى جانب بعض الممثلين من المؤسسات الحكومية والمحلية .مولت حكومة اليابان
هذا المشروع في كانون ثاني  1022تحت اطار منح المساعدات اليابانية للمشاريع األهلية واألمن االنساني بمبلغ
121,326دوالر.
قررت حكومة اليابان منح هذا المبلغ من أجل شراء معدات جديدة وتوسيع وحدة التصنيع في الجمعية،
الى جانب تطوير وحدة إعادة التأهيل من خالل استبدال بعض المعدات الموجودة بمعدات جديدة وشراء عدد أكبر من
المعدات واألجهزة المتخصصة الحديثة .فبهذا ستسطيع الجمعية تزويد ذوي االحتياجات الخاصة بأطراف اصطناعية
وأجهزة تقويمية ذات نوعية أفضل ،مما سيدعم حصولهم على فرص متكافئة ويدعم دمجهم في المجتمع وفق فلسفة
التأهيل المبني على المجتمع المحلي.
وأعرب السيد ماتسوورا في كلمته عن عزم حكومة اليابان بدعم الشعب الفلسطيني من منظور األمن
اإلنساني ،وأكد على أهمية تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية االجتماعية والتي تحتاجها المجتمعات الفلسطينية.
قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ  2992لتصل الى ما يزيد عن  1.47مليار دوالر .ومنذ عام ،1020
بدأت صياغة المشاريع األهلية واألمن اإلنساني تتم بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل وزارة التخطيط والتنمية
االدارية.

