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Japan Supports the Rehabilitation of the Water Network in Za’tara Village 

 through Grassroots Assistance 

 

 

Today, on January 29
th

, 2015, the signing ceremony was held in the Representative 

Office of Japan to the PA in Ramallah for the project for “Rehabilitation of Water 

Network in Za’tara”. The contract was signed by Mr. Junya Matsuura, Ambassador for 

the Palestinian Affairs and the Representative of Japan to the PA and Mr. Ahmad Rashid, 

Mayor of Za’tara. 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 $ 100,925 is extended for Za’tara Municipality to replace 2,570 meters of 

old damaged pipes in 5 locations with 2inch underground galvanized steel pipes. This 

will target around 2000 people of Za’tara residents who are suffering from insecure 

quality and lack of water. Thus, this project will secure sufficient supply of clean tap 

water for all Za’tara citizens.  

 

Mr. Matsuura 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 $1.5 billion, to the Palestinians. GGP projects have been formulated in 

collaboration with the Palestinian Authority through MoPAD since 2010.  
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Mr. Matsuura and Mr. Ahmad Rashid, Mayor of Za’tara exchanging the grant contracts 
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 بيــان صحـفـي

 

 تدعم مشروع العادة تأهيل شبكة المياه في قرية زعترةاليابان 

 بتمويل ياباني من خالل المساعدات األهلية

مقر مكتب ممثلية " وذلك في اعادة تأهيل شبكة المياه في زعترةتم توقيع عقد المنحة لمشروع "اليوم، 

سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية  قام بالتوقيع كال من اليابان لدى السلطة الفلسطينية.

من قبل الحكومة اليابانية عن  هذا المشروعتم تمويل  ورئيس بلدية زعترة، السيد أحمد رشيد.السيد جونيا ماتسوورا 

 (.GGPاإلنساني )األمن ولمشاريع األهلية ل انيةالياب المساعداتطريق منح 

مشروع اعادة تأهيل شبكة المياه. حيث سيتم ل دوالر 100925مبلغ حصلت بلدية زعترة على منحة ب

في خمس مناطق في قرية  انش تحت األرض 2متر من أنابيب المياه المهترئة بأنابيب جديدة قطر  2570استبدال 

وتلوثها نتيجة شخص من سكان زعترة ممن يعانون من قلة المياه  2000حوالي . سيستهدف هذا المشروع زعترة

 هذا المشروع حصول جميع مواطني زعترة على امداد مستقر من مياه الشرب.سيضمن . فبهذا، االنابيب القديمة

، الشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنساني عزم حكومة اليابان بدعم عن ماتسووراوأعرب السيد 

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

مليار دوالر. ومنذ عام  1.5لتصل الى ما يزيد عن  1993قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

السلطة الفلسطينية من خالل وزارة  بالتعاون مع اإلنساني تتماألمن واألهلية صياغة المشاريع  ، بدأت2010

 التخطيط والتنمية االدارية.
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