
 

  

 
 

 خير صحفي للنشر

الصحية في الرعاية مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وحكومة اليابان يدعمان خدمات 

 مستشفى المقاصد في القدس الشرقية 

 فلسطين في(  ROJ) اليابان وحكومة (UNOPS) المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتب وافق - 2020 مارس/آذار 8 -القدس

 الواقعة المقاصد مستشفى إليها حتاجت التي الضرورة الطبيةاإلمدادات  وفيروت شراءبينهما تهدف إلى  مشتركة جهود بذل على

 .  2020رزمة المنح اليابانية الجديدة للشعب الفلسطيني للعام وذلك من ضمن   ملموس بشكل الشرقية القدس في

على تغطية التكاليف التشغيلية  ةغير قادرية تجعلها أزمة مالى المقاصد مستشففيه  ت حرج تواجهويأتي هذا المشروع في وق

في  الرئيسي الذي يقدم الرعاية الصحية الطبية  تحويليال ىستشفالمر تعتب لمرضىمع العلم أنهاوتلبية االحتياجات العاجلة ل

 . الضفة الغربية وقطاع غزةو مناطق القدسستقبل المرضى من وتالقدس الشرقية 

؛ قال سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين السيد ماسايوكي ماجوشي "لقد قررت حكومة اليابان  هذا السياقي ف

يستقبل المرضى  تقديم المساعدة المالية إلى مستشفى المقاصد بسبب الدور الهام جداً الذي يلعبه هذا المشفى كمزود رئيسي 

الغربية بل وقطاع غزة أيضاً." وأضاف السيد ماجوسي قائالً "يعد مكتب األمم المتحدة لخدمات من القدس والضفة ليس فقط 

أحد شركائنا المهمين في تنفيذ وتوفير المساعدات اإلنسانية التي تستهدف الصحة وحماية األشخاص   (UNOPS) المشاريع

 النازحين داخلياً وكذلك الالجئين في فلسطين". 

ويل من حكومة اليابان بتم ( UNOPS) مم المتحدة لخدمات المشاريعذي سيتم تنفيذه من قبل مكتب األالمشروع ال سيعملهذا 

% على  50مريض )بينهم   1350شهراً على توفير األدوية الضرورية والمستلزمات الطبية الالزمة لحوالي  12على مدار 

 لمقاصد.ممن يبحثون عن خدمات الرعاية الصحية في مستشفى ااألقل من اإلناث( 

كوباياشي في فلسطين السيد توكوميتسو  (UNOPS)نفسه، أعرب مدير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  في السياق

عم الجهود المبذولة من أجل توفير  لى جنب مع حكومة اليابان لديلتزم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالعمل جنباً إ" 

 متواصل ودون انقطاع".ة بشكل رورية لتمكين مستشفى المقاصد من توفير الرعاية الصحي  ت الطبية الض األدوية والمستلزما

                          انتهى                                                       

 :مع التواصل يرجى المعلومات من لمزيد 
 ةـــعايطـم داءـــف

 القدس في يعر المشا لخدمات المتحدة األمم مكتب في العامة والعالقات تصاالتالا موظفة
 :المكتب :                            موبايل

+972 (0)2 628 1881 +972 (0) 54 324 9322 
 :االلكتروني البريد

fidama@unops.org 
 :www.unops.org االلكتروني موقعنا زيارة يرجى المشاريع،  لخدمات المتحدة األمم مكتب حول المعلومات من ولمزيد

 


