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Celebrating the Opening of an X-Ray Unit in Hebron Emergency Center in H2 Area 

in the Old City of Hebron 
 Funded by the Japanese Government 

 

 

Today, on 23
rd

 January, 2014, Mr. Junya Matsuura, Ambassador for the Palestinian 

Affairs and Representative of Japan to the PA attended the opening ceremony of the project for 

“Establishing an X-Ray Unit in the Hebron Emergency Center” in H2 area in the old city 

of Hebron, in the presence of Hebron Governor, Mr. Kamel Hmaid, in addition to 

representatives from local authorities and institutions. The project was funded by the 

Government of Japan in February 2013, through its Grant Assistance for Grassroots Human 

Security Projects (GGP). 

 

Health Workers Committee in Hebron utilized the grant of $101,137 to establish an 

x-ray unit by remodeling an existing two rooms in the Hebron Emergency Center and installing 

an x-ray system, other office equipments and basic furniture in the control room and waiting 

area. This project will contribute to alleviate the physical and economic burdens of around 

48,000 Palestinians who live in the H2 Area in the old city of Hebron who are in need for x-ray 

services and always suffer from Israeli Authorities’ practices which prevents them from moving 

freely. Thus, the medical services will be improved within H2 area and people’s suffering will 

be quietly relieved. 

 

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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H2

ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، و سفير الشؤون الفلسطينية، جونيا ماتسوورا، حضر السيد 23/1/4112اليوم، 

في البلدة القديمة في مدينة  H2وذلك في منطقة  ،اء قسم االشعة في مركز طوارئ الخليلانشافتتاح مشروع  حفل

حيث . الى ممثلين من المؤسسات والسلطات المحليةضافة إ محافظ الخليل السيد كامل حميد،ذلك بحضور  وتم. الخليل

، عن طريق منح المساعدات اليابانية للمشاريع 4112عام  شباطم تمويل هذا المشروع من قبل الحكومة اليابانية في ت

 (.GGP)األهلية واألمن اإلنساني 

قامت لجان العمل الصحي في الخليل بانشاء قسم األشعة عن طريق اعادة ،  101,137 $وبتمويل قدره 

وتركيب نظام أشعة متكامل وبعض األجهزة المكتبية اضافة الى بعض األثاث  بناء غرفتين في مركز طوارئ الخليل

 20111هذا المشروع سيساهم في تخفيف المعاناة الجسدية والمالية لحوالي  .الالزم في غرفة التحكم وغرفة االنتظار

لمثل هذه الخدمات  في البلدة القديمة في الخليل، والذين هم بأمس الحاجة H2مواطن فلسطيني يعيشون في منطقة 

الصحية حيث يعانون دائما من مضايقات السلطات االسرائيلية التي تمنهعهم من التحرك بسهولة للوصول لهذه 

فبالتالي، سيساهم المشروع بتحسين الخدمات الصحية في تلك المنطقة وتخفيف معاناة . الخدمات في مناطق أخرى

 .الناس جزئيا

في كلمته عن عزم حكومة اليابان بدعم الشعب الفلسطيني من منظور األمن  ماتسووراوأعرب السيد 

 . اإلنساني، وأكد على أهمية تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية االجتماعية والتي تحتاجها المجتمعات الفلسطينية

جزءا من  مليون دوالر، والتي تشكل 111، قدمت اليابان مساعدات للفلسطينيين بحوالي 4114منذ عام 

وقد بدأت اليابان بصياغة المشاريع . مليار دوالر 1.22والتي تقدر بمبلغ  1992مجموع مساعداتها الكلي منذ عام 

 .من خالل وزارة التخطيط والتنمية االدارية 4111األهلية واألمن اإلنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية منذ عام 
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Mr. Matsuura during the site visit of Hebron Emergency Center 

 

 

In the opening ceremony, Mr. Matsuura having a speech in front of the 

representatives from the local authorities 

 


