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 بيــان صحـفـي
 

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

 

 ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع األهلية واألمن اإلنساني منح ثالثة عقودتم توقيع 

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

ومجلس قروي ,  مجلس قروي بورينو،   / صامد المتضررين من الجدار الزراعيةجمعية  ن عنيممثلو

 274,350وقد بلغت القيمة االجمالية للتمويل  ، في رام هللا الممثلية اليابانية مقرفي ، ل على حداك ياسوف،

 .دوالر

لتسهيل  دوالر 89,550 قيمتها منحة ية المتضررين من الجدار الزراعيةجمعستخدم تس

الوصول للكهرباء من خالل انشاء محطات توليد كهرباء شمسية في تجمعات ابو قاط والمقاثي البدوية في 

 بيت لحم.

لتحسين الخدمات الصحية في  دوالر 92,500منحة قيمتها  مجلس قروي بورين ستخدميسكما و

 . قرية بورين من خالل توفير وحدة اشعة سينية ووحدة تصوير صوتي في مركز بورين الطبي

تحسين وصول دف هدوالر ب 92300منحة بقيمة  مجلس قروي ياسوفستخدم سوف ي خيرا  أو

من، من خالل تغيير خطوط الكهرباء القديمة والمهترئة بطول لخدمات الكهرباء وزيادة األسكان القرية 

رضي بطول أضافة الى تركيب محول ووصل خطوط الكهرباء الرئيسية بالمحول عبر كيبل إمتر،  340

 متر. 610

مجلس قروي و جمعية المتضررين من الجدار الزراعية  كل من  ماسايوكي ماغوشيهنأ السيد 

. وأكد التزام اليابان المشووووووورو التوفيق والنجاح في جميعا وتمنى لهم  بورين ومجلس قروي ياسووووووووف،

الثابت في دعم الشوووعب الفلسوووطيني من منمور األمن اإلنسووواني وكهلي على أهمية تنفيه مشووواريع التنمية 

 االجتماعية واالقتصادية الالزمة للمجتمعات الفلسطينية.
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مليار  2.2رب امة اليابان مساعدات إنمائية الرسمية بقيمة ما يق، قدمت حكو1993ومنه عام 

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

 . )النهاية(2010والتخطيط منه عام 

 
  


