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 بيــان صحـفـي

 

 (GGP) ضمن برنامج المشاريع األهلية واألمن اإلنساني منح أربعةعقود توقيع 
 من حكومة اليابان ةممول

 

ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع األهلية واألمن  منحل عقودعلى أربعة توقيع التم 

يوكي اماسالسيد فلسطين اليوم من قبل سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى ( GGP) اإلنساني

 ،بلدية كوبر، بلدية الكرمل، (الخليل- االهلي المستشفى)  المريض اصدقاء جمعيه يممثلوماغوشي 

بلغت القيمة االجمالية حيث  في رام هللا الممثلية اليابانية في مقر ،ل على حداك ،ومسشتفى العيون

 .دوالر 433443 للتمويل

 04888 قيمتها منحة على (الخليل- االهلي المستشفى)  المريض اصدقاء جمعيهحصلت  

تحسين الخدمات الصحية  إلى المشروع هذا ويهدف. لتوريد جهاز تخطيط القلب لقسم االطفال دوالر

 المقدمة في المسشفى ولتلبية احتياجات مرضى القلب وخاصة عند االطفال .  

وغرف  غرف صفية 6لتجهيز  دوالر 09948 قيمتها منحةعلى بلدية الكرمل  وحصلت أيضا  

يهدف هذا المشروع الى تحسين  مدرسة خلة حيان في الكرمل،الطابق االرضي لفي  2مكتبية عدد 

الى الصف الخامس  طالب من الصف االول 361سيتم نقل الظروف التعليمية لمدرسة خلة حيان حيث 

 معلم الى الصفوف الجديدة بعد انتهاء المشروع .  33و 

لتوسيع شبكة المياه في البلدة  دوالر 09341منحة قيمتها  على بلدية كوبر وكذلك حصلت 

وتحسين المياه  الحصول علىيهدف المشروع الى تسهيل ، وعائلة اضافية 61المياه الى وتوصيل 

قع في القرية غير امو 0متر من االنابيب المجلفنة تحت االرض في  2388من خالل تمديد  جودتها

 حاليا بشبكة المياه .  موصولة

لتوريد اجهزة طبية لمستشفى العيون  40266منحة بقيمة على  مستشفى العيوناخيرا  حصل و

جهاز التصوير  رات الصحية في المستشفى من خالل توفيميهدف المشروع الى تحسين الخدوفي غزة , 

 المقطعي االمامي ومصباح الشق وجهاز الصدمات الكهربائية. 
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 كوبر بلديةو بلدية الكرملو شفى االهلي في الخليلتمس كل من وشي غيوكي مااماسوهنأ السيد 

. وأكمد تنفيمذ مشماريعهم واإلسمتفادة منهما الحقما   التوفيمق والنجماح فميجميعما وتمنى لهمم  شفى العيونتومس

التزام اليابان الثابت في دعم الشمعب الفلسمطيني ممن منظمور األممن اإلنسماني وكمذلك علمى السفيرالياباني 

 للمجتمعات الفلسطينية.أهمية تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية الالزمة 

مليار  2 ربا، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية رسمية بقيمة ما يق3994ومنذ عام 

بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل وزارة المالية   GGPدوالر للفلسطينيين. وقد صيغت مشاريع

 . )النهاية(2838والتخطيط منذ عام 

 
  


