
 

 

 2102فبراير  2

 بيان صحفي

 (0595 540 2 (0) 972 +: وحدة اإلعالم )ت

 معهدال إنشاء تمويلل ااتفاق نيوقعامنظمة الصحة العالمية و الممثلية النرويجية 

  العامة صحةلل الفلسطيني
 

قام بتوقيع  أنتوني لورانسقي الضفة الغربية وقطاع غزة: السيد  العالمية الصحة منظمة رئيس مكتب: القدس

: السيد  مكتب الممثلية النرويجية في دائرة التنميةرئيس اتفاقية تمويل إنشاء المعهد الفلسطيني للصحة العامة مع 

مليون دوالر  2.3) كرون نرويجي مليون 22الحكومة النرويجية بمبلغ  تبرعت. فقد شتاين تورجيرسبراتين

 ماري نيس السيدة القدس في العالمية الصحة منظمة مكتب في التوقيع حضر كماإلنشاء المعهد.  (أمريكي

 .للنرويج" امجالبر ةمستشار" ريفك،

 العامة للصحة النرويجي المعهد مع شراكةبال سنتان، مدتهوإدارة المشروع  ىالعالمية  ستقوم عل الصحة منظمة

تقديم التدريبات الالزمة من و الموظفين توفير خالل من الفلسطيني، إلنشاء المعهد  الفلسطينية الصحة ووزارة

 الهدف" لورانس السيد وقال. العالمية الصحة منظمة اء منوخبر دوليةذوي خبرة  تقنيين أخصائيينخالل 

عمل على توفير سيالمعهد . الوقاية وتحسين للبيانات أفضل استخدام طريق عن الفلسطيني الشعب صحة تحسين

 . "تحديد القرار األمثل لتحسين السياسات مجال في والمشورة يةعلم حقائقعلى  المستندة المعلومات

بدراسة انتشار ومحددات األمراض في المجتمع و جمع المعلومات : رئيسية وظائف بأربع المعهد وسيقوم

 العامة الصحة تعزيز أجل من البشرية القدرات وبناء العامة الصحة مجال في وتحليلها وإجراء األبحاث

 في" المركزي العامة الصحة مختبر" في المعهد موقعتحديد  تموقد . الالزمة والكفاءات والمعارف بالمهارات

 سيتم الذي بالوقت ،2102 فبراير 22في  نتهييو 2102 مارس 0 في المعهد إنشاء مشروعوسيبدأ . هللا رام

 .به الخاص ياإلدار كلالهي مع" الفلسطينية الوطنية السلطة" داخل مستقلة شبه كهيئة المعهد إنشاء

والنرويج على شكر منظمة الصحة العالمية  مغلي أبو ، الدكتور فتحي معالي وزير وزارة الصحة الفلسطينية

دعمهم إلنشاء المعهد " من خالل وعي وزارة الصحة لضرورة البحث واإلستقصاء الوبائي وإجراء الدراسات 

 الصحية في فلسطين، تكمن ضرورة إنشاء المعهد ليكون حلقة اإلتصال والتشبيك بين الجامعات و المؤسسات

 ".البحثية

" إن النرويج ترتئي بناء  السيد شتاين تورجيرسبراتين التنمية في مكتب الممثلية النرويجيةكما علق رئيس دائرة 

 لحماية الوطنية الجهود تعزيز في سيسهم أنه كما الدولة لبناء المعهد الفلسطيني للصحة العامة كجزء هام 

 ن.الفلسطيني صحة وتحسين

أن  يتوقع السيد أنتوني لورانس أنهية وقطاع غزة، قي الضفة الغرب العالمية الصحة منظمة رئيس مكتب وقال

 المعارين الموظفين تلقي" توقعوي فلسطين في األكاديمية المؤسسات مع متينة عالقات بناء سيعمل على المعهد

 ". األبحاث بإجراء ينفاألكاديمية والمكل الهيئات من

دائرة  رئيس و العالمية: أنتوني لورانس الصحة منظمة مكتب رئيس: اليسار من

)صورة منظمة الصحة  تورجيرسبراتينشتاين  مكتب الممثلية النرويجية التنمية في

 العالمية(



 رئيس فياض، سالم والتي وقعها السيد 2100 نوفمبر/الثاني تشرين في" التفاهم مذكرة"بعد توقيع  االتفاق ويأتي

 .   يستور جار جوناس في النرويج، وزارة الخارجية ووزير الفلسطينية، السلطة وزراء

 األسبوع أوسلو في النرويجي المعهد لورانس والسيد مغلي أبو الدكتور فتحي الفلسطيني الصحة وزير وسيزور

 الوطنية العامة الصحة معاهد اتحاد إن المعهد النرويجي عضو في. المفصلة التعاون خطط لمناقشة المقبل

 .دولة 01 من المكون

 

 

 

 

 


