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 بيان صحفي

  

 توقيع تبادل مذكرات لبرنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية

 

كي، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، وقع كل  تحت رعاية وبحضور السيد تاكاجي -، رام هللا 19 شباط19 

من معالي الوزير السيد شكري بشارة، وزير المالية، والسيد يوئيتشي ناكاشيما، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل 

مليون ين  2,006مليون دوالر ) 15اليابان لدى فلسطين، على تبادل المذكرات لمشروعي منح مساعدات مجموعهما 

 .ني( في مجال التعاون االقتصادي واالجتماعي اليابانييابا

  

تم تقديم منحة المساعدة األولى باسم "برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية"، كجزء من الدعم الدولي لتخفيف العبء 

السلطة الفلسطينية عن الموازنة العامة، والتي ستشكل مصدرا ماليا للخزينة العامة الفلسطينية. بهذه المنحة، ستقوم 

والشعب الفلسطيني. كما  حكومةسلطةضرورية لألنشطة االقتصادية اليومية لل زراعية وسلع زراعية بشراء معدات

سيتم استخدام العوائد المالية التي يتم تحصيلها من بيع السلع المشتراة بموجب هذه المنحة في تنفيذ مشاريع التنمية 

 تينةاضي الفلسطينية، والتي يتم إقرارها من خالل المشاورات الحثيثة بين الحكوماالقتصادية واالجتماعية في األر

 .الفلسطينيةالسلطة  اليابانية و

  

وتم تقديم منحة المساعدة الثانية باسم "مشروع تحسين إدارة النفايات المعدية" كجزء من الدعم الدولي لتعزيز نظام 

ونقلها وتعقيمها والتخلص منها نهائيا. سيتم ذلك من خالل تركيب المعدات إدارة النفايات المعدية من حيث جمعها 

والمواد الالزمة للنفايات المعدية، وبالتالي المساهمة في الحد من مخاطر العدوى الناتجة عنها. تهدف مشاريع المنح 

 .ي والفلسطينيالمذكورة أعاله إلى تعزيز العالقات الثنائية الودية والتعاونية بين الشعبين اليابان

  

و في هذا السياق، أعرب معالي السيد شكري بشارة، وزير المالية، عن تقديره لليابان، حكومة وشعباً، لدعمهما 

المستمر لفلسطين على جميع المستويات، مما يساهم في تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين. وأضاف أن هذه المنحة 

 .رها وزارة المالية لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في فلسطينمقدمة لصالح الشعب الفلسطيني، وتدي
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من جانبه، أعرب السيد تاكاجي، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، عن تقديره لمعالي السيد شكري بشارة، 

أعمق التعازّي لمن فقدوا  أود أن أعبرعن وزيرالمالية، على التزامهم  تجاه المساعدات اليابانية في فلسطين، معقباً: "

أشعر بالسعادة لتمكن أرواحهم في االشتباكات والعنف األخير في الضفة الغربية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. و

اليابان من دعم السلطة الفلسطينية بشكل مباشر كمساعدة نقدمها ألصدقائنا في محنتهم، على أمل أن يساهم هذا الدعم 

 ." الفلسطيني وصوالً إلى االعتماد على الذات في تنمية االقتصاد

  

وتقدّم اليابان الدعم الثنائي المالي والتقني للوزارات الرئيسية لتمكينهم من إقامة الدولة بما يتماشى مع خطط التنمية 

مليار دوالر منذ   2.3الوطنية الفلسطينية. وبهذه المساعدات المقدمة، فإن مجموع المساعدات اليابانية بلغ ما يقارب 

 "النهاية   ".1993عام 

 


