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Press Release
Japan supports Union of Progressive Women by equipping Dahr El Ahmar
Medical Center Laboratory with blood tests machines

Japan will extend 81,617 US dollars in grant to the Union of Progressive Women, to enhance its
medical center laboratory in Dahr El Ahmar- Bekaa, through funding a set of necessary equipment
for performing blood tests. On March 16th 2022, Ambassador Takeshi OKUBO signed a grant
contract with Ms. Manal Said, General Secretary of the Union of Progressive Women.
Dahr el Ahmar Medical Center is the second Primary Health Care(PHC) center in Rashaya and
was established in 2017. It has been providing a number of affordable medical health care services
to the residents of the region. Considering its contribution to provide health care support to
vulnerable communities, Japan has decided to support it through the Grant Assistance for
Grassroots Human Security Program. This will greatly enhance Dahr El Ahmar Medical Center
Laboratory’s capacity, allowing to secure blood tests for 2,400 patients annually, including 360
Syrian refugees, from Rashaya, Dahr El Ahmar and Bekaa.
At the signing ceremony, Ambassador OKUBO expressed his pleasure to support the Union of
Progressive Women. From their side, UPW expressed their gratitude for Japan’s support,
especially at times of economic and social hardships, when primary health care centers are doing
their best to serve the most vulnerable people.

سفارة اليابان في لبنان
 16آذار 2022

بيان صحفي
اليابان تدعم اتحاد النساء التقدمي من خالل تجهيز مختبر مركز ضهر األحمر الطبي بأجهزة لفحوصات الدم

ستقدم اليابان منحة قدرها  81,617دوالرا أمريكيا التحاد النساء التقدمي ،لتعزيز قدرات مختبر مركز ضهر األحمر الطبي في
البقاع ،من خالل تزويده بمجموعة من المعدات الالزمة إلجراء فحوصات الدم .في  16آذار  ،2022وقع السفير تاكيشي أوكوبو
عقد منحة مع السيدة منال سعيد ،األمينة العامة التحاد النساء التقدمي.
مركز ضهر األحمر الطبي هو ثاني مركز للرعاية الصحية األولية في قضاء راشيا وقد تم تأسيسه في عام  .2017يقدم هذا
المركز عددًا من خدمات الرعاية الصحية األولية مقابل تعرفة مقبولة لسكان المنطقة .ونظرا ً لمساهمته في توفير الرعاية الصحية
للمجتمعات االكثر حرمانا ً في تلك المنطقة ،قررت اليابان دعمه من خالل برنامج المساعدات األهلية لمشاريع األمن البشري.
ستعزز هذه المنحة قدرة المختبر ،مما سيسمح له بتأمين فحوصات الدم لـ  2,400مريض سنويًا ،بمن فيهم  360الجئ سوري،
من راشيا وضهر األحمر والبقاع.
في حفل التوقيع ،أعرب السفير أوكوبو عن سعادته بدعم اتحاد النساء التقدمي .ومن جانبه ،أعرب االتحاد عن امتنانه للحصول
على الهبة اليابانية ،خاصة في هذه األوقات االقتصادية واالجتماعية الصعبة ،حيث تبذل مراكز الرعاية الصحية األولية قصارى
جهدها لخدمة السكان األكثر ضعفاً.

