
                                                           

 

 العالمية الصحة منظمة خالل من غزة في الطارئة الصحية الرعاية تقديم تدعم اليابان

 امرٌكً دوالر ملٌون لمنظمة الصحة العالمٌة  بقٌمة مالٌة  منحة ةٌالٌابان حكومةقدمت ال  - 3127 مارس 32 ، القدس

 المرضى معاناة من والحد األرواح إنقاذ على المشروع وٌركز.  فلسطٌن فً الصحٌة الطوارئ لحاالت االستجابة لتحسٌن

 األدوٌة فً الحرج النقص سد خالل من المزمنة واألمراض الحٌاة تهدد حاالت من ٌعانون الذٌن وخاصة ، غزة قطاع فً

 . الطبٌة المستهلكات و

 لنامشترك   مشروع أول هذا " الفلسطٌنٌة السلطة لدى الٌابان ممثلو الفلسطٌنٌة لشؤونا سفٌر أوكوبو تاكٌشً السٌد قالو

 فً وخاصة الصحً القطاع فًرئٌسٌا  رائدا   العالمٌة الصحة منظمةأن  حٌث .فلسطٌن فً العالمٌة الصحة منظمة مع

 خدمات إلى الوصول و الجودة وتحسٌن 3125 صٌف بعد الملحة الصحٌة لالحتٌاجات ، بهدف االستجابةغزة قطاع

 األخٌرة الزٌارة بمناسبة آبً شٌنزو السٌد الٌابان وزراء رئٌس أعلن كماو" تابع السٌد أوكوبو و ." الصحٌة الرعاٌة

 بقٌمة  للفلسطٌنٌٌن المساعدات من جدٌدة رزمة تقدٌمالٌابان  فقد قررت  ، الٌابان إلى عباس محمود للرئٌس

 تعد التً ، العالمٌة الصحة منظمة ذلك فً بما ، الدولٌة المنظمات خالل من رئٌسً بشكل أمرٌكً دوالر 89,321,311

 . " المهمٌن الشركاء من واحدة

 " بقوله  روكنشاوبجٌرالد  الدكتور ٌة المحتلةفلسطٌنال االرض فً العالمٌة الصحة مكتب منظمةرئٌس  من جانبه علق  

وتابع الدكتور  ." غزة فً الفلسطٌنٌة الصحة وزارة لدعم جدا مهم العالمٌة الصحة ومنظمة الٌابان حكومة بٌن التعاونإن 

 ٌتعافى ٌزال ال الذي غزة قطاع فً الهشة الصحٌة التحتٌة البنٌة على الحفاظ على هذا التعاون ساعدٌ سوف "روكنشاوب 

 " .3125 عام صٌف فً األخٌرة الحرب من

 من 24 و األولٌة الصحٌة للرعاٌة مركزا 65سٌفٌد  ، العالمٌة الصحة مع منظمة  من خالل  التنسٌق ،الٌابانً الدعم  إن

 فً مستمرة صحٌة خدمات توفٌر على قادرة حتى تكون ، الشفاء مستشفى وخاصة ، الفلسطٌنٌة الصحة وزارة مستشفٌات

 . 3128  مارس إلى 3127 أبرٌل من   المشروع تنفٌذ وسٌتم.  غزة

،   األخرى األساسٌة الطبٌة  والمستلزماتنقصا مزمنا فً األدوٌة خالل السنوات الماضٌة غزة  عانت فقد بشكل  عام،و 

% ونسبة 41فً غزة الى  األساسٌة األدوٌةنسبة نقص  توصل  3126 عام فًف.  الصحٌة  الرعاٌة استمرارٌة ٌعٌقمما 

 . المخزون مستوٌات من الصفر مستوى عند٪  49 نقص المستهلكات الطبٌة الى 
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