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PRESS RELEASE 

 

25 November, 2013 

 

Japan Funds the Procurement of Surgical Equipments 

 for St. John Eye Hospital in Jerusalem  

Through the Grassroots Assistance 

 

Today, on 25th November, 2013, the signing ceremony was held in the Representative 

Office of Japan to the PA in Ramallah for the project for “Expanding and Enhancing the 

Surgical Capacity of St. John Eye Hospital in Jerusalem”. The contract was signed by 

Mr. Junya Matsuura, Ambassador for the Palestinian Affairs and the Representative of 

Japan to the PA and Mr. Tom Ogilvie-Graham, the Chief Executive. This project is 

funded by the Government of Japan through the Japan's Grant Assistance for Grassroots 

Human Security Projects (GGP). 

 

A grant of US $ 120,620 is extended for St. John Eye Hospital to buy two new surgical 

equipments (floor-mount surgical microscope and surgical light) and install then in the 

newly constructed surgical room which was constructed previously by the Hospital. St. 

John Eye Hospital will also procure a surgical table from their own expense. This with 

our grant would improve the services provided to cataract patients in St. John Eye 

Hospital by having advanced surgical technologies. 

 

Mr. Matsuura in his speech emphasized Japan’s firm commitment of supporting 

Palestinian people from human security perspective as well as the importance of 

implementing social and economic development projects needed for Palestinian 

communities.  

 

Since 1993 the Government of Japan has extended its official development assistance 

exceeding $1.34 billion, to the Palestinians. GGP projects have been formulated in 

collaboration with the Palestinian Authority through MoPAD since 2010.  

 

-END- 
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تنمية القسم الجراحي في مستشفى سانت جون ، نم االحتفال بتوقيع عقد المنحة لمشروع 52/11/5112اليوم، 

بل سفير اليابان تم توقيع العقد من ق. في رام اهللوذلك في مقر ممثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية  للعيون في القدس،

والرئيس التنفيذي لمجموعة ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، السيد جونيا ماتسوورا، للشؤون الفلسطينية و

هذا المشروع ممول من قبل الحكومة اليابانية عن طريق . جراهام-مستشفى سانت جون للعيون السيد توم أوجليفي

 (.GGP)اإلنساني األمن ولمشاريع األهلية ل اليابانية المساعداتمنح 

سانت جون للعيون لشراء اثنين من األجهزة المتطورة لجراحة العيون دوالر لمستشفى  151051لغ وتم منح مب

واستخدامهم في الغرفة الجراحية الجديدة والتي ( مايكروسكوب لعمليات العيون الجراحية وجهاز ضوء للجراحة)

 .من نفقتهم الخاصة استكماال لهذا المشروعكما ستقوم المستشفى بشراء طاولة جراحية . حديثا اقامت المستشفى ببنائه

في مستشفى سانت جون للعيون من خالل  فمن شأن هذه المبادرة تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الكاتاراكت

 .التكنولوجيات الجراحية المتقدمة هذه وجود

وأهمية  منظور األمن اإلنساني الشعب الفلسطيني من دعمبعزم حكومة اليابان  عن في كلمته ماتسووراوأعرب السيد 

 .تحتاجها المجتمعات الفلسطينية تيتنفيذ المشاريع التطويرية االقتصادية واالجتماعية ال

، بدأت  5111ومنذ عام . مليار دوالر 1.34لتصل الى ما يزيد عن  1992قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل وزارة التخطيط والتنمية  ماإلنساني تتاألمن واألهلية صياغة المشاريع 

 . االدارية
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Mr. Matsuura signing the Grant Contract with the Chief Executive of St. John Eye Hospital 

 


