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  بيان صحفي
 

بالشراكة مع  الطابق الثالث في مستشفى الشهيد الدكتور ثابت ثابتبإفتتاح  وزارة الصحة تحتفل

 الحكومة اليابانية و صندوق االمم المتحدة للطفولة وبرنامج االمم المتحدة االنمائي 
 

ثالث في مستشفى الطابق ال  2015آب  17رام هللا: احتفلت وزارة الصحة هذا اليوم االثنين الموافق 

 الشهيد الدكتور ثابت ثابت.

 

وحضر االحتفال دولة رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمدهلل، ومعالي وزير الصحة د. جواد عواد وسعادة 

سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية السيد تاكيشي أوكوبو، ومحافظ محافظة 

 من الممثلة الااصة لليونيسي  السيدة جوون كونويي والممثل طولكرم السيد عصام أبو بكر، وكال

 الااص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي السيد روبيرتو فالينت.

 

"اليابان ملتزمة بدعم وتحسين الظرو  المعيشية للشعب الفلسطيني. فتطوير الصحة العامة سيحسن من 

االجتماعي والذي يعد جزء هام في مسيرة بناء رفاه الناس، وبالتالي سيساهم في التطور االقتصادي و

 الدولة." هذا ما قاله السيد تاكيشي أوكوبو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية.

 

وأضا  "نحن سعيدون للمساهمة في تحسين نوعية األنظمة الطبية ومساعدة الشعب الفلسطيني ليصبح 

ادمات طبية أفضل. قطاع الصحة هو احدى القطاعات المهمة في مساعدات لديهم القدرة للحصول على 

حكومة اليابان للشعب الفلسطيني. وأعتقد بأن تحسين مستويات المعيشة للشعب الفلسطيني يساهم في 

 التنمية االجتماعية واالقتصادية التي هي جزء أساسي من عملية بناء األمة."

 

تحت اطار برنامج المساعدات الرسمية والمنفذ عن طريق هذه المنحة وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت 

باإلضافة لمساهمة اليونيسي   2014- 2013لعام  (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

(UNICEF)  لتطوير وتحسين الادمات الطبية لألطفال حديثي الوالدة في فلسطين. حيث سيكون عدد

 امرأة. 12,000طفل و 17,000المستفيدين من هذا المشروع حوالي 

 

وقد دعمت الحكومة اليابانية مستشفى طولكرم من االل قناتين، األولى هي تجهيز وتأثيث المبنى الجديد 

. والقناة 2014- 2013اليونيسي  وبرناج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  لمستشفى طولكرم بالشراكة مع

الثانية هي توفير المعدات الطبية بما في ذلك األجهزة الطبية ذات التقنية العالية من االل وزراة الصحة 

 الفلسطينية، والذي تم االنتهاء منه في هذا العام.
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مليار  1.6حتى وصلت إلى ما يقارب  1993مية منذ عام تقدم حكومة اليابان مساعداتها اإلنمائية الرس

 دوالر أمريكي للشعب الفلسطيني، بدءا من التنمية االقتصادية واالجتماعية وصوال للمساعدات اإلنسانية. 

بفضل هذا المشروع، فقد تم تطوير وتحسين الادمات الطبية في المستشفيات الحكومية من االل تزويد 

ة لألطفال حديثي الوالدة بأجهزة متطورة جدا مثل الحاضنات الثابتة والمحمولة وحدات العناية المركز

ومراوح لغر  حديثي الوالدة، وأنظمة رقابية مركزية، ووحدات العالج بالضوء، ومحلل يازات الدم، 

وشاشات مراقبة قلب الجنين وييرها من المعدات واألجهزة التي تم اداالها في المستشفيات الحكومية. 

من المهم جدا توفيرها في المستشفيات الحكومية.األمر  ما بأن هذه األجهزة الطبية ذات التقنية العاليةعل

 )النهاية( الذي جعل بامكان وزارة الصحه أن تافض النفقات بشكل كبير جدا.

 


