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The Launching Ceremony of New Project of UNRWA Funded by the 

Government of Japan 

 

In April 2018, the Government of Japan decided to extend to UNRWA a grant in 

total of 10 million US dollars of which 2 million US dollars is allocated for the 

UNRWA’s operation in Jordan to implement a project titled “The Provision of 

Quality Health and Environmental Health Services to Palestine Refugees in 

Jordan”. 

This project aims at providing quality health care services to Palestine refugees in 

Jordan by delivering essential medicines to all of 26 UNRWA health centers. It 

also aims at improving environmental health by allowing the employment of daily 

paid sanitation workers for solid waste management.  

The launching ceremony of the project took place in Balqa at Baqa’a Main Health 

Center on Sunday May 13
th

 2018, with the presence of H.E. Mr. Hidenao Yanagi; 

Ambassador of Japan in Jordan, Mr. Nidal Haddad; Acting Director General of 

Department of Palestinian Affairs, Mr. Hakin Kharisha; County Executive, 

Einbash district of Balqa Governorate, Mr. Roger Davis; Director of UNRWA 

Operations in Jordan, and Dr. Akihiro Seita; Director of Health Department of 

UNRWA. 

In a speech delivered during the launching ceremony H.E. the Ambassador stated: 

“The Prime Minister of Japan Mr. Shinzo Abe visited Amman from April 30 to 

May 1. He renewed Japanese commitment to continue support for building a 

sustainable Palestinian economy through “the corridor for peace and prosperity” 

initiative based on policy of the two states solution for the peace process in the 

Middle East. 



 

Since its inception, UNRWA has played an important role to provide critical social 

services for Palestine refugees. Japan attaches great importance on UNRWA’s 

activities not only in supporting the refugees but also for its contribution to 

regional stability.”  

This year, the Government of Japan decided in February and March to contribute 

approximately 25 million US dollars to UNRWA. In addition, on April 24, Japan 

decided to extend 10 million US dollars to UNRWA to assist the UNRWA to 

overcome its financial crisis.  

 

Speech by Mr. Roger Davis, Director 

of UNRWA Operations, Jordan 

Speech by the Ambassador 

  
Site visit of the health center Welcoming by Baqa’a elementary coed 

school students 

  



Gift from Baqa’a elementary coed 

school students 

 

 

 

 

  



 

                                                                 2018ايار  13عمان 

 

 حفل إطالق مشروع جديد لألونروا بتمويل من الحكومة اليابانية

 

 

ماليين  10، قررت الحكومة اليابانية أن تقدم منحة إلى األونروا بقيمة إجمالية تبلغ  2018في نيسان 

األونروا في األردن لتنفيذ مشروع  عمليات ي الىدوالر أمريكمليون  2حيث خصص منها   دوالر أمريكي ،

  .في األردن" الفلسطينيينوخدمات الصحة البيئية لالجئين  الجودة صحية خدمات بعنوان "توفير

 

يهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية لالجئين الفلسطينيين في األردن 

مركزا. كما يهدف إلى  26من خالل تقديم األدوية األساسية لجميع مراكز األونروا الصحية البالغ عددها 

إلدارة النفايات  البقعة عمال الصرف الصحيل يوميتحسين الصحة البيئية من خالل السماح بتوظيف 

 الصلبة.

 

أقيم حفل إطالق المشروع في مدينة البلقاء في المركز الصحي الرئيسي في المدينة يوم األحد الموافق 

، السيد نضال حداد؛ نائب المدير العام سعادة السفير الياباني السيد هيديناو ياناغي، بحضور 2018ايار  13

السيد روجر  ,البلقاء محافظة الباشا عين لواء متصرف لخريشا؛ا حاكم السيد إلدارة الشؤون الفلسطينية،

 .في األونروا مدير دائرة الصحةديفز؛ مدير عمليات األونروا في األردن، والدكتور أكيهيرو سيتا؛ 

 

قام رئيس الوزراء الياباني السيد "  في كلمة القاها سعادة السفير الياباني السيد هيديناو ياناغي قال: 

ايار. وقد جدد التزام اليابان بمواصلة دعم  1نيسان إلى  30آبي بزيارة عمان في الفترة الواقعة بين  شينزو

حل الدولتين ب سياستنا بناء  اقتصاد  فلسطيني مستدام من خالل مبادرة "ممر السالم واالزدهار "القائمة على

 .لعملية السالم في الشرق األوسط

 

تلعب  دوًرا مهًما في توفير الخدمات االجتماعية األساسية لالجئين منذ أن نشأت  األونروا  وهي 

الفلسطينيين. تقدر اليابان أهمية أنشطة األونروا، ليس فقط في دعم الالجئين ولكن أيضا لمساهمتها في 

 ".االستقرار اإلقليمي



 

مليون دوالر  25من هذا العام، قررت حكومة اليابان دعم األنوروا بمبلغ  مارس و شباط ينفي شهر

ماليين دوالر  10نيسان من هذا العام اضافة مبلغ  ٢٤أمريكي. باإلضافة إلى ذلك ، قررت اليابان في

 للمساهمة في مساعدة األونروا في التغلب على أزمتها المالية.
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