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Grant Signing Ceremony for three GGP Projects in Palestine 
Funded by Japan 

 

Grant Contracts for three GGP projects were signed today by Mr. Junya Matsuura, 

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

representatives of the three grantee local authorities at the Representative Office of 

Japan in Ramallah for a total amount of US$ 300,642. 

 

Grants will be allocated for rehabilitating and upgrading the electricity network in Beit 

Dajan, for rehabilitating the water network in Anata, and for constructing additional 

classrooms in Halema Sa’deah Girls School in Yatta. 

 

Mr. Matsuura congratulated the three local authorities and wished them success. He 

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 to 

approximately $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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Representatives from Beit Dajan with Amb. Matsuura 

 

 

Amb. Matsuura and Anata Head of Local Council signing the grant contracts 

 

 

Amb. Matsuura exchanging the grant contracts with Mayor of Yatta 
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 بيــان صحـفـي

 

 للمجتمع المحلي في فلسطينحفل توقيع عقود ثالث منح 

 ممولة من حكومة اليابان

 

ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية و سفير الشؤون الفلسطينية تم توقيع عقود ثالث منح اليوم من قبل

وممثلي مؤسسات الحكم المحلي الثالث؛ مجلس فروي بيت دجن، ومجلس محلي عناتا، وبلدية  ماتسوورا جونياالسيد 

 دوالر 300,642وذلك في مقر ممثثلية اليابان لدى السلطة الفلسطينية في رام هللا. وقد بلغت قيمة التمويل  ،يطا

 .منح المساعدات اليابانية للمشاريع األهلية واألمن االنساني من حكومة اليابان من خالل ةممول

ي بيت دجن، واعادة تأهيل شبكة ة فة تأهيل وتطوير الشبكة الكهربائيسيتم االستفادة من هذه المنح العاد

 حليمة السعدية للبنات في يطا. ةالمياه في عناتا، و اضافة غرف صفية لمدرس

في  مؤسسات الحكم المحلي الثالث وتمنى لهم النجاح في تنفيذ مشاريعهم. كما أعرب ماتسووراالسيد  هنأ

، وأكد على أهمية تنفيذ المشاريع الشعب الفلسطيني من منظور األمن اإلنساني دعمبعزم حكومة اليابان  عن كلمته

 التنموية االقتصادية االجتماعية والتي تحتاجها المجتمعات الفلسطينية. 

 ، بدأت0232يار دوالر. ومنذ عام مل 1.5لتصل الى ما يزيد عن  3991قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خالل وزارة التخطيط والتنمية  اإلنساني تتماألمن واألهلية صياغة المشاريع 

 االدارية.

 


