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Japan enhances the training environment in YMCA Vocational Center in Jericho 

 

Today, on February 18
th

, 2015, the signing ceremony was held in the Representative 

Office of Japan to the PA in Ramallah for the project for “Reconstruction of Vocational 

Training Center of the East Jerusalem YMCA”. The contract was signed by Mr. Junya 

Matsuura, Ambassador for the Palestinian Affairs and the Representative of Japan to the 

PA and Mr. Andrea Batarseh, General Secretary of East Jerusalem Young Men Christian 

Association (YMCA). 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 $ 103,054 is extended for the East Jerusalem YMCA –Vocational 

Training Center to reconstruct the old vocational training center’s building that was 

established with mud and straws in 1950s to a new building of 2 training rooms for the 

building maintenance course. The project will provide trainees from vulnerable 

communities with safe and adequate training environment, targeting around 180 

students and center staff annually. 

 

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 

which amounts approximately $1.6 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. Andreh Batarseh exchanging the grant contracts after signing 

the grant contracts for “Reconstruction of Vocational Training Center of the East 

Jerusalem YMCA” 
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 بيــان صحـفـي

 

 تطور ورشات التدريب المهني في مركز التدريب المهني لجمعية الشبان المسيحية في أريحااليابان 

" وذلك إعادة بناء مركز التدريب المهني لجمعية الشبان المسيحيةتم توقيع عقد المنحة لمشروع "اليوم، 

سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان  توقيع كال منقام بال في مقر مكتب ممثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية.

القدس الشرقية، السيد أندريه  –واألمين العام لجمعية الشبان المسيحية لدى السلطة الفلسطينية السيد جونيا ماتسوورا 

ألهلية لمشاريع ال اليابانية المساعداتمن قبل الحكومة اليابانية عن طريق منح  هذا المشروعتم تمويل  .بطارسه

 (.GGPاإلنساني )األمن و

عادة وذلك إل دوالر 103054مبلغ على منحة ب الشبان المسيحيةجمعية حصل مركز التدريب المهني ل

سيتم بناء مبنى جديد حيث  مركز التدريب المهني، والذي تم بناؤه قديما في الخمسينات باستخدام القش والطين.بناء 

متدرب وموظف سنويا. علما بأن متدربي المركز  180تين للتدريب لمساق صناية األبنية الستخدام مكون من ورش

بيئة تدريبية آمنة  سيتم توفير هذا المشروعفبحاجة الى الدعم والتطوير، هم بأمس ال هم من المجتمعات المهمشة الذين

 .لهمومناسبة 

، لشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنسانيا عزم حكومة اليابان بدعم عن ماتسووراوأعرب السيد 

 وأكد على أهمية تنفيذ المشاريع التنموية االقتصادية االجتماعية والتي تحتاجها المجتمعات الفلسطينية.  

، 2010. ومنذ عام تقريبا مليار دوالر 1.6لتصل الى  1993قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

وزارة التخطيط بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل  اإلنساني تتماألمن وية األهلصياغة المشاريع  بدأت

 والتنمية االدارية.

 


