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Japan Celebrates the Completion of One Project in PRCS Hospital in Al Bireh  

Funded through Japan’s Grassroots Assistance 

 

 

Today, August 11
th

, 2015, Mr. Takeshi Okubo, Ambassador for the Palestinian Affairs 

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

for "Replacement and Enhancement of the Medical Equipment in Palestine Red 

Crescent Society Hospital in Al-Bireh” with the participation of Al Bireh Mayor, Mr. 

Fawzi Abed and the General Director of PRCS hospital, Dr. Khaled Joudeh. This project 

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

Grassroots Human Security Projects (GGP). 

 

A grant of USD 121,700 was extended for PRCS Hospital in Al Bireh to replace the 

overloaded equipment with new C-arm X-ray machine and two of new-born 

resuscitators, and to install a cardiac monitor to the newly opened surgical room under 

the full responsibility of PRCS Hospital, benefiting patients and babies. With the 

completion of this project, the surgery department and the maternity department will 

be enhanced by the new equipment, and to make the fullest possible use of the newly 

installed surgical room. 
 

Mr. Okubo 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 $1.6 billion, to the Palestinians. GGP projects have been formulated in 

collaboration with the Palestinian Authority through MoPAD since 2010.  
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 بيــان صحـفـي

 

حمر الهالل األ مستشفىوتعزيز التجهيزات الطبية ل تغييربافتتاح مشروع ممثل اليابان يشارك 

  الفلسطيني في البيرة

 

تاكيشي السيد سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية  شارك، آب 11اليوم، 

 في  سيد فوزي عابد ومدير عام جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الدكتور خالد جودةال البيرةرئيس بلدية و، ، أوكوبو

، وهو مشروع  "تغيير وتعزيز التجهيزات الطبية لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني في البيرة"حفل افتتاح مشروع 

 .لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في البيرةللمجتمع المحلي تم بتنفيذ 

تحت اطار منح المساعدات اليابانية للمشاريع األهلية  2014 شباطفي المشروع مولت حكومة اليابان هذا 

وحاضنتين جديدتين  C-Arm X-Rayجهاز  بتغيير الجمعيةحيث قامت  .دوالر 121,700   بمبلغ واألمن االنساني

 400، حيث سيخدم هذا المشروع ما يقارب في غرفة الجراحة Cardiac Monitorلألطفال وبوضع جهاز 

خدمات طبية أحدث  من الحصول على المواطنون. وبانتهاء هذا المشروع سيتمكن مريض  من مختلف األعمار

 وأدق.

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

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

غيير وتعزيز التجهيزات الطبية لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني في  الفتتاحبفرصة مشاركته  أوكوبورحب السفير

 الفلسطينيين.  لمواطنينالصحية ل حقوقالعلى  القطاع الصحيللحفاظ  وشدد على أهمية البيرة

 ، بدأت2010يار دوالر. ومنذ عام مل 1.6لتصل الى ما يزيد عن  1993قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

خالل وزارة التخطيط والتنمية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من  اإلنساني تتماألمن واألهلية صياغة المشاريع 

 )النهاية( االدارية.
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