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Japan Celebrates the Completion of Project in Jericho Municipality  

Funded through Japan’s Grassroots Assistance 

 

 

Today, August 11
th

, 2015, Mr. Takeshi Okubo, Ambassador for the Palestinian Affairs 

and the Representative of Japan to the PA attended an opening ceremony for the project 

for "Rehabilitation of Water Network in Jericho City” with the participation of Jericho 

Governor, Mr. Majid Fityani and the Mayor of Jericho Municipality, Mr. Mohammad 

Jalayta. This project was funded by the Government of Japan through Japan's Grant 

Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP). 

 

A grant of USD 119,432 was extended for Jericho Municipality to replace total 3,200m 

of distribution pipeline to 600m of 3inch pipe and 2,600m of 2inch pipe underground in 

Dyouk district, benefiting 180 households (1,200 residents). With the completion of this 

project, people now can have adequate and clean water supply as they suffered a lot 

from the previous old network in the past. 

 

Mr. Okubo 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 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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11/08/2015 

 

 بيــان صحـفـي

 

 بافتتاح مشروع اعادة تأهيل شبكة المياه في محافظة أريحاممثل اليابان يشارك 

 

تاكيشي السيد سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية  شارك، آب 11اليوم، 

كجزء من برنامج حفل  ورئيس بلدية اريحا السيد محمد جاليطة ماجد الفتيانيالسيد أريحا محافظ  وعطوفة،  أوكوبو

 كافية إمدادات لتأمينأريحا ، وهو مشروع للمجتمع المحلي تم بتنفيذ بلدية " إعادة تأهيل شبكة المياهافتتاح مشروع "

 .للسكان الصالحة للشرب الصنبور مياه من

تحت اطار منح المساعدات اليابانية للمشاريع األهلية  2014 شباطفي المشروع مولت حكومة اليابان هذا 

متر من أنابيب شبكة المياه المهترئة   3,200بتغيير  حيث قامت البلدية . دوالر 119,432  بمبلغ واألمن االنساني

انش تحت االرض في منطقة الديوك التابعة لمحافظة أريحا، حيث سيخدم هذا  3انش و  2بانابيب جديدة بقطر 

مواطن(. وبانتهاء هذا المشروع سيتمكن السكان من الحصول على مياه  1200منزال ) 180المشروع ما يقارب 

  أنهم عانوا الكثير من شبكة المياه المهترئة السابقة. صالحة للشرب بكميات كافية حيث

الشعب الفلسطيني من منظور األمن  عزم حكومة اليابان بدعم عن في كلمته أوكوبووأعرب السيد 

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

وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق  الفتتاح شبكة المياه المؤهلةرحب السفير ماتسوورا بفرصة مشاركته 

 الفلسطينيين. 

 ، بدأت2010يار دوالر. ومنذ عام مل 1.6لتصل الى ما يزيد عن  1993قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين منذ 

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

 )النهاية( االدارية.
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