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March 6
th
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Japan Supports Four New Projects in Four Governorates through Japan’s Grassroots 

Assistance 

 

Today, on March 6
th

, 2014, the signing ceremonies were held in the Representative 

Office of Japan to the PA in Ramallah for four projects. The contracts were signed by 

Mr. Junya Matsuura, Ambassador for the Palestinian Affairs and Representative of 

Japan to the PA with the Representatives of each local authority. The following projects 

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

Grassroots Human Security Projects (GGP). 

 

1- A grant of US$ 121,605 is extended for Shawawreh Village Council to construct 

six additional classrooms in Al Halabi Mixed School. This project will solve the 

problem of lack of classrooms for 138 students and enable 430 students to enjoy 

a better learning environment. 

2- A grant of US$ 120,741 is extended for Beit Ulla Municipality to construct nine 

additional classrooms in UNRWA Girls School of Beit Ulla. 393 students will 

enjoy learning in a better educational environment away from crowded 

classrooms. 

3- A grant of US$ 121,770 is extended for Zawiya Municipality to rehabilitate 

4300 meters of naked wires and upgrade the electricity network in the village by 

installing two new transformers. This would provide 900 households with safe 

and stable electricity supply. 

4- A grant of US$ 120,450 is extended to Seilat Harthiya Municipality to 

rehabilitate 4000 meters of old wires and upgrade the electricity network in the 

village by installing a new transformer. Around 442 households would be 

directly affected by this project and thus benefiting from a safe and stable 

electricity supply. 
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Mr. Matsuura in his speeches 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.  

 

 

Mr. Matsuura attending the signing ceremonies with 

       

Head of Shawawreh Village Council     Mayor of Beit Ulla Municipality  

 

 

     

Mayor and team of Zawiya Municipality    Mayor of Seilat Hartheyeh Municipality 
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6/3/4102 

 بيــان صحـفـي

 

 اليابان تدعم أربعة مشاريع جديدة في اربع محافظات في الضفة

 من خالل مساعدات المشاريع األهلية

، تم االحتفال بتوقيع  عقود المنح ألربع مشاريع وذلك في مقر ممثلية اليابان لدى السلطة 6/3/4102اليوم، 

اليابان للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، الفلسطينية في رام هللا. تم توقيع العقود من قبل سفير 

. هذه المشاريع التالية ممولة من قبل الحاصلة على هذه المنح ممثلي الهيئات المحليةكل من السيد جونيا ماتسوورا، و

 (.GGPاإلنساني )األمن ولمشاريع األهلية ل اليابانية المساعداتمنح الحكومة اليابانية عن طريق 

دوالر لمجلس قروي الشواورة إلضافة ستة غرف صفية في مدرسة الحلبي  121,605تم منح مبلغ  -0

 231وسيمكن  وطالبة , طالب 031مشكلة عدم وجود صفوف كافية ل  سيحل هذا المشروع .المختلطة

 بيئة تعليمية مناسبة.  ب من التمتع وطالبة طالب

لبناء تسع غرف صفية جديدة في وذلك ا لبلدية بيت اوال دوالر تم منحه 120,741بمبلغ  منحة مشابهة -4

بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن طالبة بفرصة التعلم في  393ستحظى في بيت اوال للبنات.  الوكالةمدرسة 

 الصفية المكتظة. الغرف

متر من األسالك المكشوفة وتطوير  2311دوالر العادة تاهيل  121,770تم منح بلدية الزاوية مبلغ  -3

شبكة الكهرباء في البلدة من خالل تركيب محولين جديدين. سيمنح هذا المشروع امداد كهربائي آمن 

 في بلدة الزاوية. عائلة 911ومستقر لحوالي 

متر من األسالك القديمة  2111دوالر العادة تأهيل  120,450وأخيرا، تم منح بلدية سيلة الحارثية مبلغ  -2

عائلة سيستفيدون مباشرة من هذا  224في شبكة الكهرباء وتطويرها بتركيب محول جديد. حوالي 

 المشروع بالحصول على امداد كهربائي آمن ومستقر.
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 الشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنساني دعمبعزم حكومة اليابان  عن اتهفي كلم ماتسووراوأعرب السيد 

 .تحتاجها المجتمعات الفلسطينية تيية تنفيذ المشاريع التطويرية االقتصادية واالجتماعية الوأهم

، بدأت  4101مليار دوالر. ومنذ عام  1.4لتصل الى ما يزيد عن  0993قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

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

 االدارية. 

 


