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 بيیانن صحفي
 

مليیوونن ددووالرر منن خاللل بررنامج ااألممم االمتحددةة ااالنمائي 9.4فة االغرربيیة ووقططاعع غززةة بمبلغ االيیابانن تددعمم مشارريیع في االض  
 

2015ماررسس  31االقددسس االشررقيیة٬،  أأعلنتت االحكوومة االيیابانيیة عنن االموواافقة  االفلسططيینينن ددعمهھمم االمستمرر للشعبب كجززء م ـ-
االضفة االغرربيیة ووذذلكك منن خاللل بررنامج ااألممم االمتحددةة وو قططاعع غززةة مليیوونن ددووالرر لمشارريیع في 9.4على منحة بقيیمة 

ة مشارريیع في قططاعي ااالستدداامة االبيیئيی ثالثةااإلنمائي/ بررنامج مساعددةة االشعبب االفلسططيیني. االمنحة االيیابانيیة االجدديیددةة ستغططي 
ووتووفيیرر فررصص االعملل.  

 
 سفيیرر االعالقاتت االفلسططيینيیة ووممثلل االيیابانن لددىى االسلططة االووططنيیة االفلسططيینيیة قالل "لقدد ساهھھھمتت االيیابانن ٬،االسيیدد جوونيیا ماتسوورراا

مليیوونن ددووالرر عبرر االمؤؤسساتت االددووليیة بما فيیهھا بررنامج ااألممم االمتحددةة ااالنمائي االذذيي  100 يیقددرر بب بمبلغ ااجمالي مؤؤخرراا
. وومنن 1993كائنا٬، ووتعملل االيیابانن عنن قرربب مع االبررنامج لددعمم االفلسططيینيیيینن منذذ ااتفاقيیة ااووسلوو االمووقعة عامم يیعتبرر منن أأهھھھمم شرر

ددووااعي سررووررنا اانن نططلقق االمشارريیع االجدديیددةة مع االبررنامج مساهھھھميینن في ااعاددةة ااعمارر غززةة وواالتنميیة ااالقتصادديیة لددوولة 
فلسططيینن."   

 
ووخلقق فررصص االعملل في قططاعع غززةة سيیحسنن منن االظظررووفف االمعيیشيیة االنفايیاتت االصلبة اانن مشررووعع االددعمم االططاررئئ لخددماتت 

عملل. وواالمشررووعع االمموولل  االفف يیوومم 180مليیوونن فلسططيیني يیعيیشوونن في قططاعع غززةة٬، كما ووسيیخلقق ما يیززيیدد عنن  1.6لحوواالي 
تت مليیوونن ددووالرر سيیقللل منن االتهھدديیددااتت االتي تططالل االصحة االعامة وويیحمي االبيیئة منن خاللل تططوويیرر ااددااررةة االنفايیا 4.3مة بقيی

االصلبة في قططاعع غززةة ووتنظظيیفف شاططئ االقططاعع باالضافة االى ااحيیاء ووتجدديیدد وواادديي غززةة.  
 

وواالمشررووعع االثاني يیرركزز أأيیضا على تططوويیرر خددماتت االصررفف االصحي بهھددفف حمايیة االمصاددرر االططبيیعيیة وواالظظررووفف االصحيیة 
فايیاتت في اارريیحا مكبب االن مليیوونن ددووالرر سيیتضمنن تووسيیع 3.10 وواالمشررووعع االبالغ تموويیلهھ .االغرربيیة االضفة في لسكانن أأرريیحا

سيیستفيیدد منن هھھھذذاا االمشررووعع ووباالضافة االى بناء مررفقق الصالحح االموواادد وومحططة نقلل منن أأجلل تخززيینن ووااعاددةة تددوويیرر االنفايیاتت. 
يیة االووططنيیة الددااررةة االنفايیاتت اووررةة ووسيیساهھھھمم في تحقيیقق ااالستررااتيیجاالفف مووااططنن يیقططنوونن اارريیحا وواالمناططقق االمج 50حوواالي 

ـ2010(االصلبة في ددوولة فلسططيینن  -2014.(  
 

اللل تنفيیذذ لقق فررصص عملل في االضفة االغرربيیة منن خمليیوونن ددووالرر فسيیهھددفف االى خ 2أأما االمشررووعع ااالخيیرر وواالذذيي هھھھوو بقيیمة 
االمشررووعع  سيیقوومم٬، وومنن خاللل بناء االمررفقاتت ااالضافيیة االصناعيیة االززررااعيیة أأرريیحا مدديینةفي  عنابرراالمررحلة االثانيیة لبناء 

ااالستفاددةة ووتووفيیرر فررصص االعملل ووتططوويیرر ااالقتصادد  لسكانن محافظظة أأرريیحا عبرر االظظررووفف ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة  بتحسيینن
منن ااالمكاناتت االصناعيیة وواالززررااعيیة لمحافظظة أأرريیحا.  

 
حكوومة  تتنج االممثلل االخاصص للمدديیرر االعامم لبررنامج ااألممم االمتحددةة ااالنمائي قائال "لقدد أأظظهھرريیموورر ههددووقدد صررحح االسيیدد فرروو

٬، اانهھمم فعال يیمثلوونن االشرريیكك االحقيیقي ءااتت ددعمم االتنميیة للشعبب االفلسططيینيمسؤؤووليیة عاليیة في ااالستجابة لندداا االيیاباننبب ووشع
للمستقبلل." ووأأضافف "هھھھذذاا االددعمم االططاررئئ سيیخلقق فررصص عملل نحنن بحاجة االيیهھا في االضفة االغرربيیة ووقططاعع غززةة ووسيیحسنن 

منن االظظررووفف االحيیاتيیة للسكانن."  
 

بررنامج ااألممم االمتحددةة ااإلنمائي/ بررنامج مساعددةة منن أأهھھھمم ووأأعررقق شرركاء كوومة االيیابانيیة تعتبرر وومنن االجدديیرر ذذكررهه أأنن االح
مليیوونن ددووالرر لمشارريیع تنووعتت بيینن  420 حوواالي االشعبب االفلسططيیني عبرر االسنيینن ووقدد بلغ ااجمالي االتموويیلل االيیاباني للبررنامج

لووصوولل االى االعدداالة ووأأخررىى.قططاعاتت االبنيیة االتحتيیة ووااززاالة االرركامم وواالصحة وواالتعليیمم وواالززررااعة وواا  
 

 
 

 
 
 


