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Japan Supports the Children’s Right to Learn by Building New Classrooms in 

Aqqaba Village through Grassroots Assistance 

 

Today, on 20
th

 February, 2014, the signing ceremony was held in the Representative 

Office of Japan to the PA in Ramallah for the project for “Expanding Six Classrooms in 

Aqqaba Girls’ School”. The contract was signed by Mr. Junya Matsuura, Ambassador 

for the Palestinian Affairs and the Representative of Japan to the PA and Mr. Jamal Abu 

Ara, Mayor of Aqqaba Municipality. This project is funded by the Government of Japan 

through the Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP). 

 

A grant of US $ 118,418 is extended for Aqqaba Municipality to construct two new 

floors consisting of three classrooms each above the existing school building, to 

accommodate around 200 students in the 1
st
 and 2

nd
 grades who are currently studying 

inside the village mosque. This project would ensure those children’s right to learn and 

play in an appropriate learning environment. 

 

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 $1.4 billion, to the Palestinians. GGP projects have been formulated in 

collaboration with the Palestinian Authority through MoPAD since 2010.  

 

-END- 
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Mr. Matsuura and Mr. Abu Ara exchanging the signed grant contracts  

for Aqqaba Girls’ School Project 
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20/2/2014 
 بيــان صحـفـي

 

 اليابان تدعم حق االطفال في التعليم من خالل بناء غرف صفية  في قرية عقابا

 من خالل مساعدات المشاريع األهلية

، وذلك اضافة ستة غرف صفية في مدرسة بنات عقابا، تم االحتفال بتوقيع عقد المنحة لمشروع 20/2/2014اليوم، 

في مقر ممثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية في رام هللا. تم توقيع العقد من قبل سفير اليابان للشؤون الفلسطينية 

. هذا نيا ماتسوورا، ورئيس بلدية عقابا، السيد جمال ابو عرةوممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، السيد جو

اإلنساني األمن ولمشاريع األهلية ل اليابانية المساعداتمنح المشروع ممول من قبل الحكومة اليابانية عن طريق 

(GGP.) 

مبنى  ، فوقدوالر لبلدية عقابا لبناء طابقين، كل منهما مكون من ثالث غرف صفية 118,418وتم منح مبلغ 

ن حاليا داخل اللواتي يدرساألول والثاني األساسيين  ينطالبة تقريبا في الصف 022، وذلك لصالح المدرسة الحالي

حقهم في التعليم واللعب في بيئة و أبسط حقوقهم مسجد القرية. هذا المشروع سيضمن حصول هؤالء الطالبات على

 تعليمية مناسبة.  

وأهمية  الشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنساني دعمبعزم حكومة اليابان  عن في كلمته ماتسووراوأعرب السيد 

 .تحتاجها المجتمعات الفلسطينية تيتنفيذ المشاريع التطويرية االقتصادية واالجتماعية ال

ت  ، بدأ0232مليار دوالر. ومنذ عام  1.4لتصل الى ما يزيد عن  3991قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

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

 االدارية. 

 

 

 


