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 بيــان صحـفـي

 

 (GGP) المشاريع األهلية واألمن اإلنسانيمنحتين ضمن برنامج عقد حفل توقيع 
 ممولة من حكومة اليابان

 

 ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع األهلية واألمن اإلنساني تينمنحتم توقيع عقد 

(GGP ) اليوم من قبل سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية السيد تاكيشي

،  بيت ساحورفي ممثل الجمعية التعاونية للرعاية الصحية و مجلس قروي عابود ممثلكال من و أوكوبو

وقد بلغت القيمة االجمالية للتمويل  ،رام هللا ثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية فيوذلك في مقر مم

 دوالر . 143,647

الداخلية  تشطيبالألعمال دوالر  $61،387بقيمة  منحة مجلس قروي عابود ستخدمسي

 التعليمية تحسين البيئة مشروع إلىويهدف هذا ال. جديد لمدرسة عابود المختلطةالمبنى لل جيةروالخا

 45من طالب الفرع العلمي و 59وهم حوالي  عابود قرية لطالب ة اكبردمساع توفيرو والبيئة المدرسية

 .القريةفي  آخر طالب

بقيمة  نحةم بيت ساحورفي الجمعية التعاونية للرعاية الصحية بينما ستستخدم 

هم  الذين المرضى إلى مساعدةيهدف هذا المشروع . بالمنظار ةالجراح نظام لتركيبدوالر $ 82،260

 زيارة أو مفتوحة جراحة إجراء عند الزائدة عليهم األعباء ولتقليل بحاجة لعمليات المنظار الجراحية

 بحاجة المرضى الذين هم المشروع من المباشرين المستفيدين أن إال. المنطقة خارج أخرى مستشفيات

 وباإلضافة. 220 إلى مريضا 60 نحو عددهم من يرتفع أن ويتوقع المستشفى، في بالمنظار جراحة إلى

 بالمنظار الجراحي نظام طريق للمرضى المعنيين عن المفتوحة الجراحة إجراء عمليات سيتم ذلك، إلى

 .المنطقة خارج أخرى مستشفيات زيارة ودون والمادي االقتصادي العبء الذي يخفف
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بيت في الجمعية التعاونية للرعاية الصحية و مجلس قروي عابودكال من  وهنأ السيد أوكوبو

. وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني المشروعينوتمنى لهم التوفيق والنجاح في  ساحور

من منظور األمن اإلنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية الالزمة 

 للمجتمعات الفلسطينية.

 1.7، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية الرسمية بقيمة ما يقرب من 1993عام ومنذ 

بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل وزارة   GGPمليار دوالر للفلسطينيين. وقد صيغت مشاريع

 . )النهاية(2010المالية والتخطيط منذ عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السفير الياباني تاكيشي أوكوبو وممثل قرية عابود
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بيت ساحورفي  الجمعية التعاونية للرعاية الصحية السفير الياباني تاكيشي أوكوبو وممثل   


