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Opening Ceremony of Al-Jdaidah New Electricity Network in Jenin 

Funded by the Government of Japan 

 

Today on February 7, 2013, the completion ceremony of the Project for 

Extension and Rehabilitation of the Electric Network in Al Jadeida Village was held 

in the United Municipality in Jenin Governorate. Mr. Junya Matsuura, Japan’s 

Ambassador for Palestinian Affairs / Representative of Japan to the PA, the 

Representative of Jenin Governorate, Mr. Ahmad Qassam, Representative of 

Ministry of Local Governance Mr. Mahmoud Atatra and Mr. Abed Al Qader Rabay’a, 

Mayor of the United Municipality attended the ceremony. The project was funded by 

the Government of Japan in December 2011, through its Grant Assistance for 

Grassroots Human Security Projects (GGP). 

 

With the fund of US$ 103,250, the United Municipality was able to provide 

safe and sufficient supply of electricity to all citizens in Al Jadeida village by 

extending new electricity cables to the districts which suffered from unofficial 

electricity supply. It also replaced the old and most harmful parts of the existing 

wires with new cables. 

 

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 Japan has provided about $1.3 billion to Palestinians. In 2012 

Japan has extended approximately $67.7 million of assistance. GGP projects have 

been formulated in collaboration with the Palestinian Authority through MoPAD 

since 2010.  
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 Mr. Junya Matsuura and Mr. Abdel Qader Rabay’a  

during the Opening Ceremony 
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حفل افتتاح مشروع الستكمال مشروع تمديد واعادة تأهيل شبكة ، تم عقد 3102السابع من شباط اليوم، 

حضر الحفل السيد جونيا ماتسوورا، السفير للشؤون . مقر البلدية المتحدة في محافظة جنينكهرباء قرية الجديدة في 

والسيد محمود عطاطرة ، أحمد قسام ممثال عن محافظ جنينوالسيد لدى السلطة الفلسطينية الفلسطينية وممثل اليابان 

تم تمويل هذا المشروع من قبل . ، والسيد عبد القادر ربايعة رئيس البلدية المتحدة ممثال عن مديرية الحكم المحلي

تحت اطار منح المساعدات اليابانية للمشاريع األهلية واألمن ،  1122ن في كانون األول من عام حكومة اليابا

 .(GGP) االنساني

دوالر، استطاعت البدية المتجدة من توفير الكهرباء بشكل آمن وكاٍف  212101وبتمويل بلغت قيمته 

. كيع المناطق التي لم تكن موصولة بالشبكةلجميع مواطني قرية الجديدة عن طريق تمديد كوابل كهربائية جديدة لج

 .كما تم استبدال األجزاء المتضررة من األسالك والقديمة من الشبكة بكوابل جديدة

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

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

مليار دوالر للفلسطينيين، حيث بلغ مجموع مساعداتها في عام  2.2حوالي  ، قدمت اليابان2992 عام منذ

بالتعاون مع  اإلنسانياألمن واألهلية يع المشار وقد بدأت اليابان صياغة .مليون دوالر تقريبا 76.6مبلغ  1121

 .من خالل وزارة التخطيط والتنمية االدارية 1121منذ عام  طة الفلسطينيةلالس
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