
 

 

 

 

 

 

 فلسطين \بيان صحفي: القدس 

 مليون دوالر أمريكي 756,000اليابان تمنح 

 لدعم خدمات الصحة اإلنجابية في غزة 

 

دوالر أمريكي  756،000منحت الحكومة اليابانية مبلغ  – 2015آذار/مارس  31رام هللا، دولة فلسطين،  

 لدعم اإلستجابة اإلنسانية للنساء، والفتيات، واألطفال في غزة التي أطلقها   صندوق األمم المتحدة للسكان .

 

إن هذه المنحة من الحكومة اليابانية سوف تمّكن صندوق األمم المتحدة للسكان من مساعدة ما يقارب 

مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية.  وباألخص، إن  210طفل من خالل  5000وإمراة  60000

الصندوق سيعمل بجانب وزارة الصحة الفلسطينية ومراكز الرعاية الصحية لضمان الحصول  على خدمات 

جاب.  تنظيم األسرة، والوالدة اآلمنة ،  ورعاية ما قبل وما بعد الوالدة للنساء الحوامل وللنساء في سن اإلن

وتأتي هذه المساهمة إستجابة للصراع الذي حّل في  غزة العام الماضي، والذي نتج عنه الحاجة الماّسة الى 

اإلمدادات الطبية، والمعدات والطرود الصحية للنساء والفتيات النازحات وفي المناطق المهمشة في قطاع 

 غزة.

 

ي يمّد يداه لتحسين خدمات الصحة اإلنجابية للنساء، "تعتبر هذه المنحة  رمزا للدعم من الشعب الياباني الذ

مليون دوالر أمريكي من خالل  100والفتيات، واألطفال في فلسطين.  إن اليابان قد قررت مؤخرا صرف  

المنظمات الدولية مثل صندوق األمم المتحدة للسكان.  إن الصندوق هو من شركاءنا المهمين الذين ينفذون 

جونيا في غزة.  ونحن سوف  نستمر في العمل سوياَ لنجاح مشروعنا" ، قال السيد المشاريع اإلنسانية 

 ، السفير الياباني للشوؤن الفلسطينية والممثل الياباني لدى السلطة الفلسطينية.   ماتسوورا



حالة االستعداد وإإلستجابة  وتعزيزومن خالل هذه المنحة سيتمكن  الصندوق للوصول للنساء االكثر حاجة، 

 .غزة قطاع من والنائية المعزولة المناطق في المتنقلة التوعية من خالل فرق في المجتمع

 

ويشكر صندوق األمم المتحدة للسكان اليابان على دعمها لعمل الصندوق.  "إننا لشاكرون لدعم وتفاني 

، واألطفال في الشعب الياباني الذي يساهم في تحسين ظروف الرعاية الصحية للنساء، والشابات المراهقات

أنرز غزة.  إن هذه المنحة لَهي غاية في األهمية في عمل الصندوق وللشعب الفلسطيني" ، قال السيد 

 ، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في دولة فلسطين.تومسون

 

 1.6يذكر أن  الحكومة اليابانية قد قدمت للشعب الفلسطيني منذ توقيغ اتفاقية اوسلو مساعدة رسمية بقيمة 

 بليون دوالر امريكي.  

 

 للمزيد من المعلومات:

 السيد أنرز تومسون، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان ، دولة فلسطين

thomsen@unfpa.org 

Tel: + 972 54 9201341   

 ، صندوق األمم المتحدة للسكانالسيد زياد يعيش، الممثل المساعد

yaish@unfpa.org 

Tel: + 972 54  8174018 

 السيدة دياال زين الدين دودين، مكتب الممثلية اليابانية لدى السلطة الفلسطينية

diala@mofa.go.jp 

Tel: + 972 24 13120   
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