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 بيــان صحـفـي

 

 للمجتمع المحلي في فلسطين منحتين حفل توقيع عقود 

 ممولة من حكومة اليابان

 

، وقّع السيد تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون الفلسطينية 2016 األول من شباطاليوم، 

 اتمنح المساعد من خالل برنامجعقود منحتين وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، على 

وذلك  - ممثلي بلديات كل من عنبتا ودير الغصونمع  (GGP)لمشاريع األهلية واألمن اإلنساني ل

 لغت القيمة االجمالية للتمويلبو، في مقر ممثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية في رام هللا

 .دوالر  158,558

 يهدفو. البلدة يف المياه شبكة تأهيل إلعادة دوالر90,550  بقيمة منحة عنبتا بلدية تلقت

 1800ِل  المزودة المياه ونوعية كمية وتعزيز الشرب مياه إمدادات تحسين إلى المشروع هذا

 معالجةسيتم  ذلك، على وعالوة. جديدة بأخرى القديمة األنابيب استبدال خالل من بلدةال فيمواطن 

 .ككل لسكان البلدةتعود بالفائدة التي س المياه تسرب مسألة

والتي سيتم استخدامها  دوالر 68,008 بقيمة منحة علىدية دير الغصون بل حصلتكما 

 األسالك من Mts 4,100 استبدال طريق عن البلدة في للسكان آمن هربائيلضمان وصول تيار ك

عدد  رقدّ يو. تالف كهربائيعامود  43 ، إضافة الى إستبدالالقديمة المكشوفة و الكهربائية

 بشكل مباشر. نسمة  2700 حوالي المستفيدين

و في كلمته، أكد السيد أوكوبو على التزام اليابان الراسخ في تعزيز األمن اإلنساني 

و االجتماعية و التي من شأنها أن تؤدي إلى  الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية 

 تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

مليار  1.6ها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن قدمت اليابان مساعدات ،1993و منذ عام 

، بدأت صياغة المشاريع األهلية واألمن اإلنساني بالتعاون مع السلطة 2010دوالر. ومنذ عام 

 نهاية(الالفلسطينية من خالل وزارة المالية و التخطيط. )
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السيد اوكوبو و رئيس بلدية عنبتا خالل حفل التوقيع 
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دية دير الغصون خالل حفل التوقيعالسيد اوكوبو و بل  
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