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Opening Ceremony of New classrooms in Yafa Elementary School in Al 

Ubeidiya City Supported by Government of Japan 

 

Today, Mr. Naofumi Hashimoto, Representative of Japan to the PA, attended the 

opening ceremony of the project for construction of additional classrooms in Al Ubeidiya City 

in Bethlehem Governorate, in the presence of Bethlehem Governor, Mr. Abdel Fattah Hamayel, 

Mayor of Al Ubeidiya, Mr. Sulaiman Assa and representatives from the line ministries. The 

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

Grassroots Human Security Projects (GGP). 

 

With the fund of 111,978 USD, Al Ubeidiya Municipality has implemented the project 

of constructing the first floor of 7 classrooms and 1 teachers’ room for Yafa Elementary School, 

to accommodate students studying in overcrowded and rented classrooms with inappropriate 

environment. They have suffered from limited sunlight and smells from sewage pipes running 

over the classrooms which were located below the level of the main street. This project aims to 

provide better study environment for all students and teachers in Yafa Elementary School. 

 

Mr. Hashimoto in his speech expressed that the Japanese Government is determined to 

continue its support to Palestinian people from human security perspective as well as from its 

political stands for their efforts to establish a viable independent Palestinian state and to develop 

capacities of local institutions in providing basic daily services to the population.  

 

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, which is a part of Japan’s total assistance to 

the Palestinians since 1993 exceeding 1.2 billion USD.  It is worth mentioning that GGP 

projects have been formulated in collaboration with the Palestinian Authority through MoPAD 

since 2010. 
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 اضافةحضر السيد ناؤفومي هاشيموتو، ممثل اليابان لدى السطة الفلسطينية، اليوم حفل افتتاح مشروع 

، ورئيس عبد الفتاح حمايل، السيد بيت لحمور محافظ ضوذلك بح بيت لحم،محافظة  دية فيبلدة العبي فيغرف صفية 

تم تمويل هذا المشروع من حكومة اليابان في عام . وممثلين من الوزارات المعنية بلدية العبيدية، السيد سليمان عصا

 .اإلنسانياألمن ولمشاريع األهلية ل اليابانية المساعداتمنح من خالل  1122

أول مكون من سبع غرف صفية  ابقطالمشروع ببناء  بلدية العبيدية تدوالر، نفذ 222111بتمويل بلغ 

صفية  تيعاب الطالب الذين يدرسون في بيئة غير مالئمة في غرفوغرفة للمعلمين في مدرسة يافا األساسية، الس

ستوى الشارع الرئيسي حيث لم تكن الغرف الصفية الواقعة تحت م من هذه هؤالء الطالب ىعان. مكتظة ومستأجرة

هذا ف .هذه الغرف الروائح المنبعثة من خطوط المياه العادمة المتدلية فوقاضافة الى  الكافية االنارة الشمسية تصلهم

 .للبنات يافا األساسيةلجميع الطالب والمعلمين في مدرسة  أفضلالى توفير بيئة دراسية  يهدف المشروع

الشعب الفلسطيني من منظور األمن  دعمبعزم حكومة اليابان  عن وأعرب السيد هاشيموتو في كلمته

الى جانب دعم جهوده لتطوير قدرات  ودعم جهوده القامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، والسياسي اإلنساني

 .للناس الخدمات األساسية اليوميةالمؤسسات المحلية لتوفير 

في فلسطين، قدمت اليابان  (GGP) اإلنسانياألمن ولمشاريع األهلية ل اليابانية المساعداتمنح منذ بداية 

مليون دوالر، والتي تشكل جزءا  10مشروع بلغت قيمتهم االجمالية ما يقارب من  011المساعدات المالية ألكثر من 

ويجدر بالذكر بان . مليار دوالر 2.1والتي تزيد عن  2110من اجمالي مساعدات اليابان للفلسطينيين منذ عام 

تتم صياغتها بالتعاون مع السطة الفلسطينية من خالل وزارة التخطيط والتنمية  اإلنسانياألمن واألهلية المشاريع 

 .1121االدارية منذ عام 
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