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لتحسين الخدمة الطبية في مخيم  جمعية الفاروق لرعاية األيتام اليابان تسلم المعدات الطبية إلى

نلالجئين الفلسطينيي بدإر  

. 

دوالًرا  92.513، قدمت حكومة اليابان منحة قدرها اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثالثة عشر دوالًرا أمريكيًا ) 2022 أذارفي 

شعبي مستوى الالي على نساننحة المساعدة لمشاريع األمن االم برنامجأمريكيًا( إلى جمعية الفاروق لتوفير المعدات الطبية في إطار 

GGP. 

ياما جيرو ، سفير اليابان لدى المملكة األردنية الهاشمية و، بحضور السيد أوك 2023 أذار 7أقيم حفل تسليم المعدات الطبية يوم الثالثاء 

.لرعاية أليتامية الفاروق الخيرية ـرئيس جمعوالسيد حسين فايـز حسين أبو دبي ، ،   

الخدمات الطبية المقدمة في عيادة جمعية الفاروق في مخيم إربد لالجئين الفلسطينيين ، من تهدف هذه المنحة المساعدة إلى تحسين جودة 

المعدات الطبية الجديدة التي  وجود هذه  الدم. مع جهاز تحليلالموجات فوق الصوتية و جهازجهاز جديد لألشعة السينية و خالل توفير

مجموعة واسعة من األمراض  لكشف عناباإلضافة الى  أكثر دقة سريع و العيادة قادرة على تقديم تشخيص ، ستكون اليابان قدمتها

يذكر  في إربد.  ين الفلسطينيين وغيرهمعلى تحسين جودة الخدمات الطبية لالجئ تساعد األجهزة الحديثةسوبأسعار في متناول الجميع. و

 .مريض سنويًا 11000ما يقرب من الى  يةخدمات طب على توفير حالياالعيادة قادرة أن 

عن تقديره للمساهمة االجتماعية لجمعية الفاروق ، وقال: "وفقًا لألونروا  ياماوخالل حفل التسليم ، أعرب السفير أوك اي ألقاهالكلمة التوفي 

، يضم مخيم إربد أكبر عدد من السكان الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة بين مخيمات الالجئين الفلسطينيين في األردن. ومع ذلك ، 

ل على الرعاية الطبية الالزمة هو حق أساسي من حقوق الحصوإن  نصف الالجئين الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي.  فإن حوالي

 " .اإلنسان. لذلك ، فإن هذا المشروع مهم للغاية للوصول إلى وتقديم خدمات طبية كافية لسكان المخيم في إربد

مشروعاً لمنظمات غير حكومية ومدارس ومستشفيات  715 ـل، ماليين دوالر أمريكي  ، اكثر من عشرة 1993اليابان منذ قدّمت 

 (.GGP) ومؤسسات الحكم المحلي في األردن وذلك ضمن إطار برنامج منح مشاريع األمن اإلنساني على المستوى الشعبي
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