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 2023شباط  15

 خبر صحفي

 دوالر أمريكي(مليون  39.96)حوالي المساعدات اليابانية الجديدة للشعب الفلسطيني 

 

 

كل من  ن طريق جديدة للشااااافل الفلسااااا ي ي ال اتمساااااا دحزمة من القررت حكومة اليابان تقديم 

مليون 100بقيمة الم ظمات غير الحكومية اليابانية ، ودوالًرا 39,199,843قيمة ب الدولية الم ظمات

 .الفالمية يةبيئة األم لل مليون دوالر( ، كمسا دة اقتصادية شاملة استجابةً  0.76ين ياباني )حوالي 

 

 :الجديدة لحزمةتتضمن هذه ا

األمم المتحدة إلغاثة وتشاااااااليل الالجئين من خالل وكالة  يينفلساااااا ي ال نجئياللامسااااااا دة  (1

 .(UNRWAالفلس ي يين )

د ئمصاالجهود الص ا ية مثل و والوصول إلى األسواق والفرص التجارية االقتصاد فزيزت (2

 لالمم المتحدة ، من خالل م ظمة األغذية والزرا ة ائيةالاألساااااامار والزرا ة للمجتمفات 

(FAO )وم ظمة الفمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولية (ITCو ) مكتل الربا ية

(OQ )وم ظمة األمم المتحدة للت مية الص ا ية UNIDO)). 

 . (UNDP) الم اخي من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمكافحة التالير  (3

المسا دة في ال ظام الصحي والصحة الج سية واإلنجابية ، من خالل ص دوق األمم المتحدة  (4

 .(UNOPS) ومكتل األمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNFPA) للسكان 

لالذاء في ق اع غزة من خالل برنامج األغذية لتقديم المسااااااا دات اإلنسااااااانية بما في  ل   (5

 .للم ظمات غير الحكومية اليابانية (JPF) وم صة اليابان  (WFP)الفالمي

 

 الرئيسطططططططي  الفلسططططططط ي ي  لوزاراتل 1993م ذ  ام اليابان  تقّدمويجدر بالذكر في هذا السااااااياق، 

لتمكي هم من إقام  الدول  بما يتماشى مع خ    المساعدات الث ائي ، على الصعيدين المادي والتق ي،

قّدمت اليابان المسططاعدات من خ و وكا ت اممم المتةد، ، ال طط  كما الت مي  الو  ي  الفلسطط ي ي   

 معمةلي  من خ و مشطططططططاريع الت مي  ام لي   وعن الم ظمات غير الةكومي  المةلي  والمجالس ال

مليار  2 3 للشططعا الفلسطط ي ي تجاوزت، الإن مجموع المسططاعدات اليابا ي  جديد،المسططاعدات ال ذه 

 ال هاي ((دو ر 

 


