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Press Release
Japan supports Union of Relief and Development Associations
(URDA) through the Provision of Medical Equipment

Japan will extend 87,300 US dollars in grant to Union of Relief and Development (URDA), to
equip its dispensaries in Bar Elias and Arsal, with essential medical equipment. On March 21st,
2022, Ambassador Takeshi OKUBO signed the grant contract with Dr. Mashhour Moumneh,
President of URDA.
The Bar Elias and Arsal dispensaries have been providing essential primary health care services
to the most underprivileged communities in the Bekaa currently hosting a large number of
refugees. This project, which is funded through the Grant Assistance for Grassroots Human
Security Program, will help URDA equip the dispensaries with ultrasound and panoramic x-ray
machines in order to enhance the provided healthcare services, and facilitate access to advanced
and low-cost health care to around 20,000 patients annually, including 16,000 Syrian refugees.
At the signing ceremony, Ambassador OKUBO expressed Japan’s commitment to assist the
most vulnerable populations in Lebanon. From their side, URDA thanked the Japanese
government for its generous support and highlighted that the equipment provided will be the first
of their kind in the region.

سفارة اليابان في لبنان
 21آذار2022 ،

بيان صحفي
اليابان تدعم إتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية عبر توفير معدات طبية

ستقدم اليابان منحة قدرها  87,300دوالر أميركي التحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية ،لتجهيز مستوصفين
تابعين لالتحاد في برالياس وعرسال ،بمعدات طبية أساسية .في  21آذار  ،2022وقع السفير تاكيشي أوكوبو
عقد المنحة مع الدكتور مشهور مومنه ،رئيس إتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية.
يقدم مستوصفا بر الياس وعرسال خدمات الرعاية الصحية األولية واألساسية للمجتمعات األكثر حرمانًا في
كبيرا من الالجئين .سيساعد هذا المشروع االتحاد ،ومن خالل برنامج
البقاع والتي تستضيف حاليًا عددًا
ً
المساعدات األهلية لمشاريع األمن البشري ،على تجهيز المستوصفين بأجهزة للتصوير بالموجات الصوتية،
واألشعة السينية البانورامية بهدف تعزيز الخدمات الطبية المقدمة وتسهيل حصول حوالي  20,000مريض
سنويًا ،بما في ذلك  16,000الجئ سوري ،على رعاية صحية متطورة وبتكلفة منخفضة .
خالل حفل التوقيع ،عبر السفير أوكوبو عن إلتزام اليابان بدعم المجتمعات األكثر حرمانا ً في لبنان .من جهته،
شكر إتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية الدولة اليابانية لدعمها السخي ،ونوه أن المعدات المقدمة سوف تكون
األولى من نوعها في المنطقة.

