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Opening Ceremony of a Local Compost Production Plant in Jericho City 

Funded by the Government of Japan 

 

Today, Mr. Matsuura Junya, Japan’s Ambassador for the Palestinian Affairs and 

the Representative of Japan to the PA, attended the opening ceremony of the project for 

“Establishing a Compost Production Plant in Jericho Agricultural District”, in the 

presence of Jericho Governor Mr. Majed Fityani, Mr. Waleed Assaf Minister of 

Agriculture and Dr. Sa’eb Erikat Head of PLO Negotiation Affairs Department. The 

ceremony was also attended by some representatives from the local authorities and 

institutions and international organizations.  

 

The project was funded by the Government of Japan in 2011, through its Grant 

Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) and implemented by the 

Agricultural Engineers Home Society (AEHS) in cooperation with the Arab 

Development Society (ADS). 

 

With the fund of $ 220,000, AEHS built a local compost production plant to 

produce about 1,050 tons of compost of a very good quality and affordable price on an 

annual basis. At least 1,800 agricultural households in Jericho governorate will use the 

produced compost. Thus, improving the agricultural sector in that area though assisting 

farmers to increase the agricultural productivity, as well as improving food security 

among Palestinian people. 

 

AEHS built this plant on a five donums of land owned by the Arab 

Development Society, procured the needed agricultural machineries and equipments and 

installed them inside the barracks. They also held 18 workshops to promote the compost 

production and use for different farmers associations and local authorities in the middle 

and north areas.  

 

Mr. Junya encouraged AEHS to further develop their cooperation with JICA 

technical team in Jericho to ensure the project’s impact and effectiveness, thus 

http://www.ps.emb-japan.go.jp/


Representative Office of Japan to the P.A. 
VIP 2 Center, 3

rd
 floor, Al-Bireh - Ramallah 

Tel. 02-2413120/1 Fax. 02-2413123 

www.ps.emb-japan.go.jp 

  

contribute to the development of the Jericho Agro-Industrial Park which is supported by 

the Japanese Government under the concept of “Corridor for Peace and Prosperity”. In 

addition, Mr. Junya 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 the inception of Japan’s Grant Assistance for Grassroots Human 

Security Projects (GGP) in Palestine, Japan has provided funding assistance to more 

than 320 projects with a total value of approximately 23 million USD.  It is worth 

mentioning that GGP projects have been formulated in collaboration with the 

Palestinian Authority through MoPAD since 2010. 

 

 

 

 

 

Cutting Ribbons Event at Production Plant in Jericho 
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قام السيد ماتسوورا جونيا، سفير اليابان للشؤون الفلسطينية  وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية، 

افتتاح مشروع انشاء مصنع النتاج السماد العضوي في منطقة أريحا الزراعية اليوم، بحضور حفل 

وذلك بحضور محافظ أريحا  السيد ماجد الفتياني، والسيد وليد عساف وزير الزراعة والدكتور 

كما حضر الحفل . صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية

 .السلطات والمؤسسات المحلية والمنظمات الدولية العديد من ممثلي

اليابانية للمشاريع األهلية تم تمويل هذا المشروع من قبل حكومة اليابان من خالل منح المساعدات 

بتنفيذ المشروع بالتعاون مع  جمعية بيت المهندس الزراعيوقامت . (GGP)واألمن االنساني 

 .جمعية مشروع االنشائي العربي

دوالر، قامت جمعية بيت المهندس الزراعي ببناء نواة مصنع النتاج السماد  002222يمته بتمويل ق

سيغطي هذا . طن سنويا من األسمدة ذات جودة عالية وبسعر معقول 0202العضوي، بحيث ينتج 

أسرة تعتمد على الدخل الزراعي في محافظة أريحا وبالتالي تنمية القطاع  0022المشروع حاجة 

تلك المنطقة من خالل مساعدة المزارعين بزيادة االنتاج الزراعي الى جانب تحسين  الزراعي في

 .األمن الغذائي لدى الشعب الفلسطيني

تم بناء هذا المصنع على أرض مساحتها خمس دونمات تابعة لجمعية مشروع االنشائي العربي، 

الزمة للمشروع، كما َعقدت حيث قامت جمعية المهندس بتجهيز المصنع بكافة الماكنات واألدوات ال

ورشة عمل للجمعيات والتعاونيات الزراعية والسلطات المحلية في المناطق الوسطى والشمال  00

 .لتسويق انتاج السماد العضوي واستخدامته
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شجع السيد جونيا ممثل اليابان جمعية بيت المهندس الزراعي بتطوير عالقتهم مع فريق جايكا 

حقيق أهدافه وبالتالي المساهمة في تطوير منطقة أريحا الصناعية لضمان فعالية المشروع وت

كذلك أكد السيد جونيا . الزراعية الممولة من حكومة اليابان تحت اطار مبادرة ممر السالم واالزدهار

على التزام اليابان بدعم الشعب الفلسطيني من منظور األمن االنساني الى جانب أهمية تنفيذ مشاريع 

 .جتماعية االقتصادية التي تحتاجها المجتمعات الفلسطينيةللتنمية اال

في فلسطين، قدمت اليابان مساعدتها ألكثر من  منح المشاريع األهلية واألمن االنساني بدء تنفيذمنذ 

من الجدير و. مليون دوالر 00بلغت قيمتهم االجمالية ما يقارب من  مشروع من هذا النوع 002

بالتعاون مع السلطة  اإلنسانياألمن واألهلية ، بدأت صياغة المشاريع 0202منذ عام بالذكر أنه 

 .الفلسطينية من خالل وزارة التخطيط والتنمية االدارية
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